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బో సా న  
సనైుసు  మాసాటారు  రామం  గారంటే  అందరికీ   చాలా  ఇషటాం.  అందరీనీ   త్రగతి  గద్లోంచి   బయట్రకు 
తీస్ుకెళ్తరుగా, అందుకు. 

ఆ రోజు  శనివారం. అందరీనీ  దగగరోలి ఉననీ  కొండ  ఎక్కిస్ుతనానీరు రామంసార. 

"చూశారా, పిలలిలూ? మనం  'చాలా పెదదవి  ' అనుకునే  పరితి వస్ుతవునీ  ముకకిలు చేస్ూత  పోవచుచ. 

ఇద్గ,  యీ   చాక్పీస్ును  ముకకిలు   చెయయచుచ,  యీ  పులలిను   ముకకిలు  చెయయచుచ..."  చేసి 
చూపించారు. 

"అవును సార, శరిమ  పడత  దేనినీ అయినా  ముకకిలు చెయ్యచుచ". 

"అదే , ఎంత్ చిననీ ముకకిలు  చెయ్యచుచ? ఈ చాక్పీస్ును ఎంత్ చిననీముకకిలు చేయ్చుచ?" 

ఓ పిలాలిడు  చాలా  చిననీ ముకకినొక దానినీ  చూపించాడు. 

"ఇంకా  చిననీవి చెయయలేమా?" 

చెయయచుచసార!  కణాలుగా  కూడా   చెయయచుచ,  చాక్పీస్ును   నేల  మీద  రాక్త  పొడ  వస్ుతందే, 

అందులో ఉండేవనీనీ  చిననీ చిననీ  కణాలే గదా" అనానీడు  సోము అనుమానంగా. 

రామం  సార  నవావాడు. "అవును.  దుముమలాగా  ఉండే  దానిలో  కూడా   కణాలునానీయి.  కంటిక్ 
కనబడత్ై అవి.  అయిత  వాటిని  ఇంకా ఇంకా  చిననీ ముకకిలు  చేస్ూత  పోవచుచ.  పరియోగశాలలోలి 
శాస్తరవేత్తలు  చేశారు ఆపని-" 

"ఎంత్ చిననీ ముకకిలైనై?" 

"కంటిక్ కనబడనంత్  చిననీవి - వాటినే  'అణువులు - పరమాణువులు- atoms అనానీరు". 
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"వాటితో   బాంబులు  చేసాతరు కదండ సార, నాకు త్లుస్ు ఆట్రంబాంబు" అననీద్ లక. 

రామం సార నవివా, కొనసాగంచారు- 
"పరితి అణువులోనూ  చూస్త - మధ్యలో  గుండరంగా  ఏదో ఉంద్, దాని చుట్రూటా  మైకోరిసోకిపుక్ కూడా 
త్లీనివి,  ఏవో   తిరుగుత్ుననీట్రలినిపించాయి".  అవి   ఏంటో   ఇంకా  బాగా   చూడకుండానే 
పేరులిపెటాటారు:  మధ్యలో   దానినీ   "కేందరకం  (నూయక్లియస)"  అనీ,  చుట్రూటా   తిరుగుత్ుననీ   వాటిని 
'ఎలకాటారనులు ' అనీ  అనానీరు. 

ఎలకాటారనులు  ఎంత్ చిననీవంటే , ఇపపటి వరకూ  వాటిని  చూపెటేటా  మైకోరిసోకిపే  త్యారు అవవాలేదు! 

అయిత  నూయక్లియసని   మాత్రం  చూశారు.  అందులో   పోరిటానులి,  నూయటారినులి   వేరు  వేరుగా 
ఉనానీయని  కనుకుకినానీరు. వాటి  స్ంఖ్య మారిన  కొద్ద  పదారథం మారుత్ుంద్. బంగారం  అణువు 
కేందరకంలో   ఎపుపడూ   79  పోరిటానులింటైె.  ఇనుము   అణువు  కేందరకంలో   ఎపుపడూ  26 

పోరిటానులింటైె.. రాగ  కేందరకంలో  29 పోరిటానులింటైె.. అటాలి అననీమాట్ర". 

"బాగుంద్,  అయిత   ఓ  యాభై   పోరిటానులి   తీస్ుకొని   రాగక్  కల్పిత  బంగారం  త్యారౌత్ుందననీ  
మాట్ర!" స్ుమలత్ అననీద్ హుషారుగా. 

రామం  సార  నవావారు,  "బాగానే  అరథమంైద్  నీకు,  కానీ  అదంత్  స్ులభంగా  లేదు.  పోరిటానులి 
అణువుల్నీ  ఎంత్ గటిటాగా  పట్రుటాకొని  ఉనానీయంటే - చెపపలేనంత్ గటిటాగా! అవనీనీ  కల్సి మనం కొత్తగా 
చేరచబోయే  పోరిటానలిను  ఎంత్  తీవరింగా  వయతిరేక్సాతయంటే,  ఆ  పనిని   బలవంత్ంగా   చెయాయలంటే 
ఆట్రంబాంబంత్  శక్త  కావల్సు ఉంట్రుంద్!" 

"అయిత ఎలాగ?" అడగాడు శేఖ్ర. 

"ఏముంద్, ఎలాగూ లేదు! పోయిన నలలో  పేపరోలి చూశారా, శాస్తరవేత్తలు పరమాణువులో ఇంకో 
చిననీ  ముకకి  "బోసాన"ని  కనుకుకినానీరు!  దేనికెైనా   'బరువు  '  అంట్రూ   రావాలంటే  అద్  యీ 
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బోసానలి  వలలినేనట్ర! అంటే  బోసానలిని  తీస్స్త  బరువు లేని  పదారథం రెడ!" 

పిలలిలంతా అరథంకానట్రులి  మొహంపెటాటారు. 

అయిత   ఆ  స్రికే  అందరూ   కొండ  పైెక్  చేరుకునేశారు.  "ఇపుపడు  మనం   వంద  అడుగులు 
ఎక్కివచాచం!"  అనానీరు  రామం  సార.  పిలలిలు ఎవవారూ మాటాలిడలేదు-  అందరూ  నోళ్ులి  వెళ్లిబెటిటా 
చూస్ుతనానీరు:  కొండకు   అవత్ల్  వెైపున,  లోయ  చుట్రూటాతా-  విశాలంగా   విస్తరించిన   ఆకాశం! 

దూరంగా  అంత  స్పషటాంగా  నిలబడ  ఉననీ  కొండల  వరుస్లు! రివువా రివువామని  వీస్ుతననీ గాల్! ఆ 
గాల్క్ ఎగరిపోకుండా  ఒకరి చెయియ  ఒకరు  పట్రుటాకొని  నిలబడాడారందరూ. అనినీ  గలగలలు  క్లక్లల 
మధ్య- ఒకకిసారిగా అకకిడ నిశశబదం ఆవరించింద్. ఎవరిక్ వాళ్ులి మౌనంగా త్మ మనస్ు లోత్ుల్నీ 
స్పృశించారు. 

కొద్ద  స్పటి  త్రావాత్...  మలలిగా  అననీద్  స్ుమలత్- "...  క్రింద  చూశారా  సార,  మన   'ఎక్సు  పెరిస   వే' 

ఎంత్  స్ననీగా,  తీగలాగా   ఉందో!  మనుషులు  త్యారు  చేసిన  జీపులు,  కారులి,  ట్రరకుకిలు  అనీనీ 
చీమలాలిగా  పోత్ునానీయి!  ఎదురుగా  యీ  కొండలు  చూడండ   మరి  -  ఎంత్  పెదదగా   నిలబడ 
ఉనానీయో, అస్సులు కదల కుండా!". 

"నిజ్మ.. మనుషులు ఎంత్ చేసినా, ఏవి -ఎనినీ- కనుకుకినానీ, వాట్రనినీటికీ సాథనం కల్పంచిన  యీ 
పరికృతి శక్త ముందు  అద్  పిస్రంత!"  త్నలోతాను గొణుకుకినానీరు రామం గారు-  ఆ స్నినీవేశపు 
లోత్ునూ, ఆ కొండల  పెదదరికానీనీ  చూసి  అస్ంకల్పత్ంగా మూగవోత్ూ. 

పరికృతిని  పిలలిలకు దగగర చేస్ుతననీ గురువులందరికీ  నమసాకిరాలతో, 

కొత్తపల్లి బృందం 
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నీ తి  చ ం ద్ రిక  
జ్రిగన  కథ:   నమల్  రాజుతో  పోటాలిట్ర  తీస్ుకొచిచన   కొంగ(ద్రఘముఖ్ుడు)  అట్రు  వెళ్ళగానే,  దానినీ   త్పుప  
పట్రటాట్రం మొదలు పెటిటాంద్  ఒక చకరవాక మంతిరి.  హంస్రాజు  దానినీ  వారించి, 'ఇపుపడు ఏం చెయాయలో  దానినీ  
గురించి మాటాలిడ'మంటాడు. అపుపడు చకరవాకం ఇలా అననీద్.. చదవండ- ఇద్గ, నీతిచంద్రిక  34 వభాగం. 

"రంగునుండ, ఆకారం నుండ, జ్వాబు ఇచేచ 
తీరునుండ,  కంటి  చూపు  నుండ,  శరీరపు 
కదల్కల  నుండ-  వీట్రనినీటి  నుండ  అవత్ల్ 
వాళ్ళ  మనస్ులో  ఏం   జ్రుగుత్ుననీదో 
త్లుస్ుకోగల   స్మరథత్  ఉంట్రుంద్, 

త్ల్వెైనవాళ్లికు.  అందువలలి  రాజ్య రక్షణ కోస్ం 
త్ల్వెైన  మంత్ురిలను  స్ంపరితించట్రం 

త్పపనిస్రి.   రాజుగారి  నమమకానిక్  పాత్ురిలైన 
మంత్ురిలకు   కోరిన  కోరికలనీనీ  తీరుతాయి, 

దేనినీ  అయినా  సాధించగల  నేరుప 
అలవడుత్ుంద్.."  అంట్రూ  చకరవాకం  అట్రూ 
ఇట్రూ  చూసింద్. 

వెంట్రనే  రాజుగారిక్  అరథమైంద్-  'చకరవాకం 
త్నకు  మాత్రమ  ఏదో  చెపపనంచింద్'  అని. 
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ఏకాంత్ం  కోస్ం  ఆ  హంస్రాజు  అట్రూ  ఇట్రూ 
చూస్  స్రిక్,  ఆ  చూపులను  అరథం  చేస్ుకొని 
స్భలోని గౌరవనీయులు, వారి వెంబడ మిగతా 
స్దస్ుయలు- అందరూ  దూరంగా వెళ్ళరు.  

అపుపడు    చకరవాక    మంతిరి     రాజుకు    మరింత్ 
దగగరగా జ్రిగ, ఆయన ముఖ్ంపైెనే  చూపును 
నిల్పి, "పరిభూ! వినండ- 'పరిస్ుతతానిక్ మన ఆ 
శత్ురివు  దగగరిక్   ఎవరెనైా  గూఢచారిని  ఒకడని 
పంపించట్రం  మంచిద్'  అని  నాకు  తోస్ుతననీద్. 

పలు  రకాలుగా  ఆలోచించకుండా  తొందరపడ 
ఏదో ఒకటి చెయయట్రం కారయజుఞల లక్షణం కాదు. 

'ఆలస్యం  చెయయకుండా  నిరణయం  తీస్ుకో-

గలగట్రం  వెైదయ  వృతితలోని  వారిక్   ఎంత్ 
అవస్రమ,  తొందర  పడకుండా  ఆలోచించి 
నిరణయం  తీస్ుకోవట్రం  రాజులకు  అంత్ 
అవస్రం' అని పెదదలు చెబుతారు.  కొనినీ కొనినీ 
సారులి  ఏవో  చిననీ  పనులు  త్వారపడ 
నిరణయించట్రం  వలలి  నరవేరవచేచమ  గాని, 

మహా  కారాయలు  మట్రుకు  అలా  త్వారపడత 
జ్రగవు.  బాగా  ఆలోచించి  చేసిన  పనిక్  దవైం 
కూడా అనుకూల్స్ుతంద్.  

అంత  కాదు-  శత్ురివు  మనస్ులో  ఏముననీదో 
స్రిగా  త్లీనపుపడు,  త్వారపడ   ఏదో  సాహస్ 
కారయంలోక్  ద్గట్రం  అంత్  మంచిపని  కాదు. 

భూమిక్  రాజైనవాడు  త్న  లోట్రుపాట్రులి 
బయట్రపడకుండా  కాపాడుకుంట్రూ,  శత్ురి 
పక్షపు  లోట్రు  పాట్రలిను  ముందుగానే  జాగరిత్తగా 
గూఢచారుల స్హాయంతో  త్లుస్ుకొనాల్.  

ఇపుపడు  మనవెైపునుండ  వెళ్ళ  గూఢచారి-

తోబాట్రు   వేరొకరిని  కూడా  పంపించాల్: 

ద్నికోస్ం   అదను  ఎరిగ,  ఉపాయం  త్ల్సిన 
విశావాస్  పాత్ురిలను  ఎవరినైనా  ఎంపిక 
చేస్ుకోవాల్.  
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అత్డు  ఎలలిపుపడూ  అపరిమత్ుతడై  మలగుత్ూ, 

విరోధి  ఇంటిలో  జ్రిగే  స్ంగత్ులనినీటినీ 
ఎపపటికపుపడు మన   చెవులోలి  వేస్ూత ఉండాల్. 

ఇంత్టి   గొపప   కారాయనినీ    నరవేరచట్రం 
ద్రఘముఖ్ుని  వలలినే  అవుత్ుంద్.   అత్డు 
నీళ్ళలోను,  గాల్లో  కూడాను  స్ంచరించ-

గలడు;  ఇత్రుల  మనస్ుసులో  ఏముననీదో 
త్లుస్ుకోగల  స్మరథత్  ఉననీవాడత్ను.  ఎనినీ 
రకాలుగా  చూసినా  ఈ  పనిలో  అత్నిక్  సాటి 
రాగలవారు  మరెవరూ  ఈ  స్భలో 
కనబడట్రంలేదు  నాకు.  ఈ  పనిలో   అత్నిక్ 
తోడుగా  అత్ని  త్ముమడు  ధ్వళ్ంగుడని 

పంపుదాం.   అత్నిక్  కూడా  ఇత్రుల 
ఉదేదశాలను త్లుస్ుకోవట్రం బాగా వచుచ.  

ఇత్రులకు త్ల్యకుండా ద్ననీంతా రహస్యం-

గా నిరవారితంచట్రం మంచిద్.  'ఎటాలిగతై పిడుగు 
అకసామత్ుతగా  వచిచ  మీద   పడుత్ుందో, 

రాజుగారి  ఆజ్ఞ  కూడా  అటాలి   చివరి  క్షణంలోనే 
అందాల్' అని చెబుతారు.   

రాజుగారి  మరమం  ఏమిటో  ఎననీడూ  బయట్ర 
పడకూడదు:  ఒకవెైపున  ఆత్మరక్షణ  ఎలా 
చేస్ుకుంట్రూ ఉండాలో,  అలాగే  మరొకవెైపున 
రాజుగారి  మనస్ులోని  వ్యహానినీ  కూడా 
బయట్రపడకుండా  అలాగే  కాపాడుకుంట్రూ 
పోవాల్.   'వ్యహం  మూడవనోట్ర  పడంద్' 

అంటే  ఇక  పనులనీనీ  నాశనమైనటేలి.  
ఇదంతా  త్ల్సిన  రాజు   'తాను-త్న  మంతిరి' 
అననీట్రులి ఉండ, ఎంత్వారికీ అరథం కానట్రులి త్న 
నిరణయాలను  ఎపపటికపుపడు  వెలువరించు-

కుంట్రూ రావాల్.  అదే  విజ్యానిక్ మూలం 
అవుత్ుంద్.  'రాజుగారు  ఏమారారు'  అంటే 
ఇక  రహస్యం  బట్రటాబయలౌత్ుంద్.  అటాలి 
'వ్యహం  బయలపడట్రం  వలలి  ఎదురయేయ 
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చికుకిలు  తొలగట్రం  చాలా  కషటాం'  అని  పెదదలు 
చెబుత్ుంటారు.  నాకు  తోచినంత్  వరకు 
త్మరిక్  స్రవాం  విననీవించాను.  త్మరు 
స్రవాజుఞలు.  త్మకు  త్ల్యని  ధ్రామలు  ఈ 
లోకంలో  లేనేలేవు.   ఇక  త్మరి  ఆనతి  ఎలా 
ఉంటే అలా నడచుకుంటాను" అననీద్. 

అపుపడు  ఆ హంస్రాజు కరుణ,చిరునవువాలు 
ఒల్కే  చకకిని  అందమైన  ముఖ్ంతో   దానినీ 
చూస్ూత  "బాపురే!  నువువా  నా  మనస్ులో 
ఏముననీదో  దానినీ  చద్వినటేలి  చెపాపవే!  నీకు 
వంద స్ంవత్సురాలు! నీ మాట్రలు విని నాకెంతో 
స్ంతోషం  కల్గంద్.   నువువా  చెపిపనదానిలో 

కాదనేందుకు  ఏమీ  లేదు.  మనం 
పంపించేందుకు  గూఢచారికూడా  మంచివాడే 
దొరికాడు.   త్పపని  స్రిగా  చేయాల్సున  పనిక్ 
ఆలస్యం  ఎందుకు?   వెంట్రనే  అమలు 
చేయండ" అననీద్. 

అపుపడు  ఆ  మంతిరి  స్వినయంగా  "పరిభూ! 

ఇలా  'మన  పరియత్నీం  ఏమాత్రం  లేకుండానే 
పనిక్  త్గన  చారుడు  దొరకట్రం'  అనేద్  చాలా 
శుభ  స్ూచకంగా  తోస్ుతననీద్  నాకు. 

'భవిషయత్ుతలో  మనదే  విజ్యం'  అనేందుక్ద్ 
స్ూచన  కావచుచను.  స్ంకలపంతోటే 
విజ్యానినీ  సాధించగల  స్మరుథలు  మీరు" 

అని హంస్రాజును మచుచకుననీద్. 

స్రిగాగ ఆ స్మయానికే కావల్వాడొకడు  లోనిక్ 
పరివేశించి-  "పరిభూ!  జ్ంబూద్వాపం  నుండ 
ఎవరో-  ఒక  చిలుక  అట్ర,  వచిచ  త్మ  దరశనం 
కోస్ం వాక్ట్ర నిలబడ ఉననీద్.  త్మరి సలవెైత 
దానినీ  లోనిక్   పంపమంటారా?"  అని 
అడగాడు. 

పరిభువులవారు  మంతిరిగారి  వెైపు  చూశారు. 

చకరవాక  మంతిరి  ఆ  చూపుల  ఆంత్రాయనినీ 
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పసిగటిటా  "నువువా  ఇపుపడు  ఆ  చిలుకను  త్గన 
చోట్ర  కూరోచబెట్రుటా.   పరిభువులవారి  ఆజ్ఞ 
అయినపుపడు  దానినీ  లోనిక్  పరివేశపెడుదువు. 

ఇక పో!" అని తిరిపిప పంపింద్.  

అపుపడా కావల్వాడు  భయభకుతలు కదలాడ-

గా   వెళ్ళ,  బయట్ర  ఉననీ  చిలుకతో   "పరిస్ుతత్ం 
మా  పరిభువులవారు      మంతిరి  వరుయలతో 
ఏకాంత్ంగా   మంతారిలోచన  చేస్ుతనానీరు.  వారి 
స్మావేశం  ముగసాక,  వారే  స్వాయంగా 
పిలువనంపుతామనానీరు.  అపుపడు   నువువా 
వెళ్ళ  వారి  పాదాల  దరశనం  చేస్ుకుందువు- 

అపపటివరకూ ఇకకిడ విశరిమించు" అని దానిక్ 

త్గన ఆస్నం  ఒకటి చూపించింద్. 

స్భాగృహంలో  హంస్రాజు   ఉలాలిస్ంగా 
మంతిరికేసి  చూసి,  "ఆహా!  మంచి  సనైికులకు 
స్ంతోషానినీ, పిరిక్వాళ్లికు భయానీనీ కలుగజేస్ 
యుదధం  ఇక  దగగరపడంద్.   యుదధంలో 
వెనుకంజ్వేయని  మహాయోధ్ులకు  త్మ 
శరీరాలను   స్ఫలం  చేస్ుకొనేందుకు,  చిర-

కాలం  నిల్చే  కీరితని  సొంత్ం  చేస్ుకునేందుకు 
త్గన  అవకాశం  వచిచంద్.  'బాగా  సాన 
పెట్రటాబడన  మణ,  అడగనవారిక్  దానం  ఇచిచన 
దాత్లు,  యుదధంలో  మరణంచిన  వీరులు'- 

ధ్నుయలు.  శక్త  త్గగట్రం  వలలినే   వీరందరికీ   కీరిత 
స్ంపారిపితస్ుతంద్  కదా!  అందువలలి,  పిరిక్  కండ 
లేని-  ఘనమైన  ధైరయం  ఉననీ- 
యోధ్ులనందరినీ  యుదాధనిక్  స్ననీదధం 
అవవామనండ.  యుదధ  స్మయం  దగగర 
పడందని ఉతాసుహంగా చాటించండ" అననీద్. 

అపుపడా చకరవాక మంతిరి స్ంతోషంతో విపాపరిన 
మొహంతో  "పరిభువులవారు  అననీదంతా 
శూరజ్నులు  ఇషటాపడేదే  త్పప  వేరు  కాదు. 

అయినా  త్మరి  దగగర  నాకుననీ  చనువు  వలలి, 
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చిననీ  హిత్వచనం  ఒకదానినీ-  త్మరిక్ 
విననీవించుకొన బుద్ధ అవుత్ుననీద్.  

మీ  మాట్రకు  అడుడా  వస్ుతనానీనని  వేరుగా 
భావించక, శరిదధ నిండన చిత్తంతో  ఆలక్ంచండ. 

ముందుగానే  కలహానిక్  కాలుదువవాట్రం 
ఎవరికెైనా  మంచిద్  కాదు.   పెదదలు  మచచని 
అట్రువంటి  పనిని  త్మబోటి   శూరులు 
ఎలాగూ  చేయరు.   'ఉపాయాలనినీటిలోనూ 
'దండోపాయం'-  భౌతికంగా  కొటాలిడట్రం- 

అతి   నీచమైనద్'  అని  నీతి  త్ల్సిన  పెదదలు 
ఎలలిపుపడూ హెచచరిస్ూత ఉంటారు. 

ఏమి  చేయబోత  ఏమవుత్ుందో  ఎవరికీ 
త్ల్యదు  కదా!  గలుపు-ఓట్రమిలను 
నిరణయించట్రం  ఎవరిక్  సాధ్యం?  అందువలలి 
శత్ృవులను  జ్యించగరే   మహారాజు-

లందరూ   ముందుగా   సామ-దాన-భేదాలు 
అనే  మూడు  ఉపాయాలనీ   ముందుగా 
పరియోగంచి,  త్మ పనిని నరవేరుచకుంటారు; 

అవనీనీ విఫలమైనపుపడు మాత్రమ వారు  చివరి 
ఉపాయమైన  'దండ  నీతి'ని  ఉపయోగంచ-

బూనతారు.   అయినా  'చివరిక్  అద్  ఎట్రు 

పోత్ుందో  కదా'  అననీ  ఆలోచనతో,  చివరిక్ 
యుదధంలో  విజ్యం  లభించేంత్వరకూ 
వాళ్ుళ  'పాలలో  పడన  బల్లి  మాద్రి' 

త్లలిడలులిత్ూ ఉంటారు.  

అందువలలి, 'మనతో బాట్రు  ఉననీవాళ్లిందరూ 
శూరాగేరిస్రులు'  అని  మురియట్రం  మంచిద్- 

కాదు.  ఆపద ఎదురవవాటానిక్ ముందు ఇండలి 
దగగర  మనస్ులు  చలలిగా  పెట్రుటాకొని  అందరూ 
శూరుల  మాద్రే   కనబడతారు  గానీ, 

యుదధంలో  మదమక్కిన శత్ురివు  మీద్క్ ఉరిక్ 
వచిచనపుపడు  బెద్రిపోక,   ఉతాసుహంతో 
విజ్ృంభించ  గల్గే  యోధ్ులు  లభించట్రం 
నిజ్ంగానే కషటాసాధ్యం.  

పరాకరమం  వలలి,  పోటాలిట్ర  వలలి  సాధించలేని 
పనులు  అనేకం  చిననీ  ఉపాయంతో 
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సాధించబడేవిగా ఉండొచుచ. 

అద్  త్లుస్ుకోకుండా  శరిమిస్త,  పడన  పాట్రలినీనీ 
వృధా  అవుతాయి  త్పప  వేరే  పరియోజ్నం  ఏద్ 
ఉండదు.    'దూర  భీరుత్-ఆస్ననీ  శూరత్ 
మహాత్ుమల  స్హజ్  గుణాలు'  అని చెబుతారు. 

అంటే  గొపపవాళ్ులి   తాము  పూనుకొననవస్రం 
లేని  పనుల  పట్రలి  అనాస్క్తని  పరిదరిశసాతరు;  త్మ 
మీద  పడన  కషాటాలను  మట్రుకు  ధైరయంతో 
ఎదురొకింటారు అననీమాట్ర.

త్కుకివ రకం వాళ్లిలో ఈ గుణాలు వయతిరేకంగా 
ఉండట్రం  కదుద.  వేలవేల  శపధాలు  చేయట్రం, 

పలుమారులి  చేత్ులతిత  మొరికకిట్రం, 

మాటిమాటికీ  అభివాదాలు  చేయట్రం, 

మత్తగా,  ఇషటాంగా  మాటాలిడట్రం-  ఇవి 
దురామరుగల  లక్షణాలు.   ఇక  అబదధపు 
మాట్రలంటారా,  వారికవి  వెననీతోపెటిటాన 
విదయలే!  

గొపపవాళ్ుళ  ఆపదలు  ఎదురెైనపుపడు 
కూడాత్మ ధైరాయనినీ విడచిపెట్రటారు.  ఆపదలలో 
ధైరయం, స్ంపదలు ఒనగూరినపుపడు స్హనం, 

స్భలోలి  అందరినీ  మపిపంచేట్రులి  చత్ురంగా 

మాటాలిడట్రం,  యుదధం  ఎదురెైనపుపడు 
ధైరయంగా పోరాడట్రం- ఇవి  మహానుభావులకు 
స్హజ్ సిదధంగా లభించే  గుణాలు.  

అంతకాదు.   మరొక  స్ంగతినీ 
గురుతంచుకోవాల్.  చిత్రవరుణడు   మహా 
బలవంత్ుడు;  బలవంత్ుల  తోడాపట్రు  ఉననీ 
వాడు.  అందువలలి  మనం  ఇపుపడు  అత్నితో 
త్లపడట్రం  అనేద్  అడవిలో  రాజుకుననీ 
మంట్రపైెక్  మిడుత్లు  ఉరిక్నటేలి  అవుత్ుంద్. 

ఎంత్టి  బలవంత్ుడైనా  స్రే,  త్నను 
ఎద్రించిన  వాడతో  పోరాడతాడు  త్పిపస్త, 
అణగ  ఉండే  వాని  మీద  త్న  బలానినీ 
పరియోగంచడు.   వేగంగా  పరివహించే 
నద్జ్లాలుకూడా  త్మను  నిల్పి  ఎద్రించే 
వృక్షాలను  పెకల్ంచి  వేసాతయి  గానీ,  వంగ 
అడుగంటి  ఉననీ  గడడా  పోస్లను  ఏమీ  చేయవు! 

ఓరుపతో  స్మానమైన   మంచి  ఉపాయాలు 
వేరేవీ  లేవు.  అందువలలి  తొందరపడట్రంఅనేద్ 
కీడుకు మూలం కావచుచను.  

'త్గన  కోట్రను  కట్రుటాకోవట్రం  '  అనేద్  మనం 
ఇపుపడు   అతి  త్వారగా  చేపట్రటావలసిన  పని. 
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కోట్రలో  ఒకకిడునానీ  స్రే,  కోట్ర  బయట్ర  ఉననీ 
నూరుగురితో  పోరాడే  శక్త    ఉంట్రుంద్  వానిక్. 

కోట్రలేని  రాజు  కొండ  నుండ  జారి  పడన 
మనిషితో  స్మానం:  కాబటిటా  మనం 
నిరిమంచబోయే  కోట్ర  కూడా  శత్ురివులకు 
అందనిద్,  వాళ్ుళ  లోనిక్  చొరబడేందుకు 
అసాధ్యమైనద్ అవావాల్. 

చకకిని   జ్లాలతో   స్మృదధంగా   నిండ   ఉననీ 
కొలనొకటి  ఆ  కోట్రలోనే  ఉండాల్.   నేను 
చెపపవలసినవనీనీ  చెపాపను.   ఇక 
పరిభువులవారు  జ్రగవలసిన  పనులనినీటినీ 
నిరవాహించి,  కారయనిరవాహణా  ధ్ురంధ్రులు 
కావాల్.  ఆలస్యం  లేకుండా,  ముందు  ఈ 
పనిక్  ఎవరినైనా  స్మరుథలను  నియోగంచాల్" 

అననీద్. 

అపుపడు  హిరణయగరుభుడు  కూడా  కొంచెం 
ఆలోచించి, "స్రే, అలాగే కానివవాండ. కోట్రను 
నిరిమంచట్రం   చేత్నైన  నిపుణులను 
పిలువనంపండ" అననీద్. 

వెంట్రనే  ఆ చకరవాక మంతిరి ఒక స్వకుడని పంపి 
శిలపకళ్లో  నిపుణుడు  అయిన  సారస్ 
పక(బెగుగరు  పక)ని  ఒకదానినీ  పిలువమననీద్. 

అద్  రాగానే,  చకరవాకం  దానినీ  స్గౌరవంగా 
కూరోచబెటిటా  "అయాయ!  సారసోత్తమా!  ఈ 
స్మయంలో  మాకు  నీతో  చాలా  ముఖ్యమైన 
పని  పడ,  నినునీ  ఇటాలి  హడావిడగా 
పిలువనంపాం.  

మనకు త్క్షణం  ఒక కోట్ర అవస్రం  ఔత్ుననీద్. 

ఈ పని చేయట్రం వేరే వాళ్ళవరికీ సాధ్యం కాదు- 

ద్ని  భారం  అంతా  నీ  మీదనే  మపవలసి 
వస్ుతననీద్.   ఇద్  నీకూ  మంచిదే;  సావామి 
అనుజ్ఞను కాదనక త్లదాలుచ.   శత్ురివులకు 
దురగమం  అయిన  కోట్రను  ఒకదానినీ  అతి 
త్వారగా నిరిమంచు.  నీ నైపుణయం ఎంత్ గొపపదో 
చూపించు!" అననీద్. 
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ర హ స్ య ం  చె బి త... 
అవస్రాలు  చాలా  బలీయమైనవి.  పేరిమలాంటి  స్ునినీత్  భావనల్నీ   ఆరిథక  అవస్రాలు  నిరాకరిసాతయి; 

అణచివేసాతయి.  ఇద్గ,  ఈ  కథ  చదవండ.  ఒంటెకు   అలా  ఎందుకైెందంటారు?  ఇంత్కీ  మనం   నిజ్ం  
చెపాపలా; రహస్యం దాచుకోవాలా?... 

స్కరణ: తాట్రం మానస్, 7 వత్రగతి, యు.పి.యస. టేకుమట్రలి, ఆద్లాబాద. 

అనగనగా   అరేబియా  దేశంలో    ఖ్లీల్పాషా 
అనే  వాయపారి ఒకడు  ఉండేవాడు. అత్ని దగగర 
ఒక  ఒంటె  ఉండేద్.  అత్నిక్  ఆ  ఒంటె  అంటే 
చాలా  ఇషటాం.  

ఒక   రోజు   దానినీ    ఇంటి  దగగరే   కటేటాసి, 

ఖ్లీల్పాషా   బయట్రకు  చెళ్ళడు.  వెనక్కి 

తిరిగ  వచిచ  చూస్  స్రిక్,  త్న  పశువుల 
కొట్రటాంలోంచి   ఏవేవో  శబాదలు  వస్ుతనానీయి. 

అత్ను  గబగబా  కొట్రటాంలోక్  పరుగతిత 
చూసాడు-  ఎవరో   నలుగురు  వయకుతలు  త్న 
ఒంటెను  చంపడానిక్  పరియతినీస్ుతనానీరు! 

ఖ్లీల్పాషాకు  విపరీత్మైన  కోపం   వచిచంద్. 
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పెదదగా  అరుస్ూత   కటెటా  పట్రుటాకొని  వాళ్లి  మీద్క్ 
దూకాడు. వాళ్లిందరినీ కొటిటా  త్రిమివేసాడు.  

ఆ   త్రువాత్    ఒంటెను   అడగాడు   ఖ్లీల్ 
పాషా-  "నేను  ఇపపటివరకూ  చాలామంద్ 
దొంగల్నీ  చూశాను.  వాళ్ుళ  ఒంటెల్నీ 
ఎత్ుతకుపోతారు;  ఎకకిడకో  తీస్ుకెళ్ళ 
అముమకుంటారు-  కానీ  వీళ్ుళ  మాత్రం  నినునీ 
చంపాలని  చూశారు- ఎందుకు?" అని. 

ఒంటె  ఏదో  చెబుదామనుకుననీట్రులి  నోరు 
త్రిచింద్- మళ్ళ ఊరికే ఉండపోయింద్. 

"చెపుప.  వీళ్ళందుకు   చంపబోయారు  నినునీ? 

నాకు  చెబిత,  నేను  కొంచెం  జాగరిత్తపడతాను. 

మళ్ళ  ఎపుపడనైా  వాళ్ుళ  నీ  వెంట్ర  పడత  నినునీ 
కాపాడతాను.  లేకపోత  నేను  మాత్రం  ఏం 
చేయగలను?" అనానీడు  ఖ్లీల్ చాలా సారులి. 
అత్ను  ఏమనానీ  ఒంటె  మాత్రం  నోరు 
త్రవలేదు. 

మరునాడు  ఖ్లీల్  పాషా  నిదరలేచే  స్రిక్ 
పశువుల  పాక  ఖాళ్గా  ఉననీద్-  ఒంటె  అకకిడ 
లేదు!  ఖ్లీల్  గబుకుకిన  లేచి   అంత్టా  వెతిక్ 

చూశాడు.  ఇదంతా  ఆ  దొంగలు  చేస్ుతననీ  పనే 
అని  అనిపించిందత్నిక్.  అయినా 
అరేబియాలో  దొంగలు  ఎట్రు  పోగలరు? 

ఎడారిలోకే  గదా?  అందుకని   అత్ను 
ఎడారిలోక్  వెళ్ళ   అనినీ  ఒయాసిస్ుసుల  దగగరా 
వెతికాడు.  చూడగా  త్న  ఒంటె  మొదటి 
ఒయాసిస్ుసులోనే,  నీళ్ుళ  తారిగుత్ూ 
కనబడంద్.  ఎంత్  వెతిక్నా  దొంగల  జాడ 
అయిత, లేదు! 

14



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-53

అయిత ఖ్లీల్ పాషాని చూడగానే ఒంటె 
బెదురుకుననీదానిమలేలి  పారిపోవట్రం మొదలు 
పెటిటాంద్.  ఖ్లీల్  దాని  వెంట్రపడ  పట్రుటాకొని, 

"నీకేమైంద్?  ఇటాలి  పరివరితస్ుతనానీవెందుకు? 

నినునీ  వాళ్లివరో-  ఎందుకు 
చంపుదామనుకునానీరో  చెపుప.  నేనుండగా 
నీకు  భయం  ఎందుకు?"  అని   రకరకాలుగా 
అడగాడు. 

ఒంటె  ఇక  నోరు  విపపకుండా 
ఉండలేకపోయింద్.  త్నకు,  ఆ  దొంగలకు 

మాత్రమ   త్ల్సిన  రహసాయనినీ  అద్  ఇక 
దాచలేకపోయింద్. 

"నా  కడుపులో   వజారిలు  ఉనానీయి.  వాటి 
విలువ  కోట్రలి  కోట్రలి  ద్నారాలు  ఉంట్రుంద్.  ఆ 
వజారిల  కోస్మ,  వాళ్ుళ  నా  వెంట్ర  పడాడారు. 
అయిత  నీ  బలం  ఎంత్టిదో  చూశాక  వాళ్ుళ 
పారిపోయారు" అని చెపేపసింద్.  

ఖ్లీల్ పాషా ఆశచరయపోయాడు.  

అత్ను  ఒంటెను  జాగరిత్తగా  ఇంటిక్ 
నడపించుకొని వెళ్ూత ఆలోచనలో మునిగాడు: 

'త్నకూ  వాయపారం  ఉంద్.  వాయపారంలో 
పెట్రుటాబడ  అవస్రం  ఉంద్.   వజారిలు  త్నకీ 
అవస్రమ!' 

ఇంటిక్  చేరుకోగానే  ఒంటెను   చంపేసి,  త్నే 
దాని పొట్రటాలోని వజారిలు తీస్ుకునానీడు- ఖ్లీల్ 
పాషా. 

పాపం  ఒంటె!  రహసాయనినీ  కడుపులో  దాచి 
ఉంచుకోలేక   పారిణాలే పోగొట్రుటాకుననీద్. 
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 ఆ శ పో త్ ు ల  క థ  
రచన: షేక్ నాగుల్ షరీఫ, అరవింద హైెస్ూకిల్, కుంచనపల్లి, గుంట్రూరు జిలాలి. 

రామాపురంలో నివసించే సోమయయ, రంగమమ 
ఒటిటా  ఆశపోత్ులు.  వాళ్లిలాగానే  త్యార-

యాయడు   వాళ్లి   కొడుకు  జ్ంపననీ  కూడా. 

ముగుగరూ  రోజూ  కూరొచని  పగటికలలు 
కంట్రూ ఉండేవాళ్ుళ. ఇంటోలి వంట్రద్నుస్ులు 
అయిపోయిన రోజున ముగుగరూ అడవిక్ వెళ్ళ 
కటెటాలు  కొట్రుటాకొచుచకునేవాళ్ుళ.  వాటిని 
అమిమత  వచేచ  డబుబు  మూడు  రోజులకు 

స్రిపోయేద్.  వీళ్ుళ  మూడు  రోజులు  కలలు 
గని,  నాలుగ  రోజున,  డబుబులనీనీ 
అయిపోగొట్రుటాకునానీక-  మళ్ళ  గొడడాళ్ుళ  చేత్ 
పట్రుటాకొని అడవిక్ బయలుదేరేవాళ్ుళ. 
ఆశపోత్ులు  కదా,  అందుకని  వీళ్ళకు  చెట్రలినీనీ 
ఒకేలాగా  కనబడేవి-  డబుబులకోస్ం  ఏ 
చెట్రుటానైనా  కొటేటాందుకు  సిదధపడేవాళ్ుళ   వీళ్ుళ. 
ఎంత్  పచచటి  చెట్రుటానైనా  నరికేస్వాళ్ుళ. 
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వీళ్ళలాంటివాళ్ుళ  ఎందరు  కటెటాలు 
కొడుత్ునానీరో  గానీ,  చూస్ూతండగానే 
అడవిలో చెట్రలినీనీ  త్గగపోవట్రం మొదలటాటాయి. 

చివరిక్ అడవి జ్ంత్ువులకు ఆహారం త్కుకివెై, 
రోజూ  రాతిరిపూట్ర  ఊళ్ళ  మీద్క్  పడట్రం 
మొదలయింద్.  

ఒకరోజు   వీళ్ుళ  ముగుగరూ  అడవిలో   కటెటాలు 
కొడుత్ుండగా   అడవి  దేవత్  పరిత్యక్షమైంద్: 

"సోమయాయ,  రంగమామ!  మీలాగే   మీ 
కొడుకును  కూడా   ఆశపోత్ుగానే  మారిచన-

ట్రులినానీరే?!  చూడండ,  మీరు   యీ   చెట్రులి 
నరకట్రంవలలి  నాకు  ఎనినీ  గాయాలయాయయో! 

నామీద  ఆధారపడ  జీవించే   జ్ంత్ువులనీనీ 
ఊరలి పైె   పడాడాయి.  అందువలన   మీరు  కటెటాలు 
కొట్రటాట్రం  మానేయండ, పీలిజ!" అననీద్. 

సోమయయ,  రంగమమ  త్ల్విగా  ఆలోచించారు. 

"ఇదే  స్మయం,  ఈ  త్ల్లి  దగగరనుండ  ఏదనైా 
రాబటిటాత  మనం  ఒకకిసారిగా   ధ్నికులం 
అయిపోవచుచ"  అనుకునానీరు.  బయటిక్ 
మాత్రం  వినయం  నటిస్ూత   "అయోయ,  త్లీలి! 
అంత్కంటేనా?  కానీ  కటెటాలు  కొటిటాత  త్పప  మా 

పొట్రటా  గడవదు  గదా?  మం  కటెటాలు  కొట్రటాట్రం 
మానేస్త   బరతికేదలాగ?" అనానీరు. 
"మీరు   ఏదైనా   ఒకకి   వరం  మట్రుకు 
కోరుకోండ , నేను ఆ కోరిక తీరుసాతను" అననీద్ 
అడవి దేవత్. 

సోమయయ,  రంగమమ  మురిసి  పోయారు. 

ఇదదరూ  గుస్గుస్లాడుకునానీరు.  జ్ంపననీ 
చెవిలోనూ   ఏదో  ఊదారు.  వాడూ  నవువా 
ముఖ్ం  పెటాటాడు.  అపుపడు  సోమయయ  అడవి 
త్ల్లితో  గటిటాగా  "స్రేనమామ!  నీ  మాట్ర  కాదని 
మం  ఏం  చేయగలం?  అటాలినే  కానివువా. 
మాకొక మాయ స్ంచీ ఇవువా, చాలు.  మము 
ఏద్  అడగనా   ఇవావాల్  అద్!"  అనానీడు. 

రంగమమ,  జ్ంపననీ   కూడా  'స్రిగాగ 
అడగావ'ననీట్రులి    త్ల   ఊపారు.  

అడవిత్ల్లి  చిరునవువా  నవివాంద్.  మనస్ులోనే 
ఏదో    త్లచుకొననీద్.  మరుక్షణం  ఆమ 
చేతిలోక్  ఒక  బట్రటా  స్ంచీ  వచిచంద్.  ఆమ  ఆ 
స్ంచిని  సోమయయకు  ఇస్ూత   చెపిపంద్: 

"ఇద్గ, ఈ స్ంచీని జాగరిత్తగా కాపాడుకోండ. 

స్ంచిని  చేత్  పట్రుటాకొని,  ననునీ  త్లచుకొని, 
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మీకేం కావాలో చెపపండ.  మీరు కోరిందలాలి ఈ 
స్ంచిలో  పరిత్యక్షమౌత్ుంద్.   అయిత  ఒక 
స్ంగతి    గురుతపెట్రుటాకోండ:  'ఈ  స్ంచిక్ 
అస్సులు  చిల్లి  పడకూడదు!  ఎంత్  చిననీ   చిల్లి 
పడనా  స్రే-  మీరు   కోరుకుననీద్  అంతా 
మటిటాలా  మారిపోత్ుంద్. త్ల్విగా, ఆలోచిం-

చుకొని  వాడుకోండ"  అని   చెపిపంద్. 

సోమయయ,  రంగమమ   ఆ  స్ంచీని  అందుకొని 
స్ంతోషంగా  నమస్కిరించారు  ఆమకు.  ఆమ 
వాళ్ళను  ఆశీరవాద్ంచి  "మరొకకిమాట్ర-  ఈ 
స్ంచీని  గరిహించట్రం  వలలి  ఈ  అడవిక్  మీతో 
రుణం  తీరిపోయింద్.  అందువలలి  ఇక  మీరు 
ఇట్రువెైపుకు  రానే  కూడదు.  ఇంకోసారి  ఈ 
అడవిలోక్  వచాచరంటే మీరు కూడా  చెట్రలిలాగా 
మారిపోతారు-  జాగరిత్త!"  అని  చెపిప 
సాగనంపింద్. 

సోమయయ కుట్రుంబం ఆ స్ంచిని చేత్బట్రుటాకొని 
స్ంతోషంగా  ఇంటిక్  బయలుదేరింద్.  "భలే 
వరం  కోరాం!  ఈ   ఒకకివరంతో  మన  గొపప 
ధ్నికులం అయిపోవచుచ!" అనుకుంట్రునానీ-
రందరూ.   పోత్ూ  ఉంటే  జ్ంపననీకు  ఒక 

ఐడయా  వచిచంద్:  "నానానీ!  అడవిత్ల్లి 
చెపిపంద్ కదా, ఈ స్ంచిక్ చిననీ రంధ్రం  పడనా 
పని  చేయదని? అందుకని  ముందుగా  మనం 
ఒక పని చేదాదం. ఈ స్ంచిని పారిరిథంచి, ఇలాంటి 
మాయ  స్ంచినే  మరొకటి  ఇవవామందాం! 

అలాగతై  ఈ స్ంచి పోయినా  మనకు ఎంచకాకి 
మరో స్ంచి ఉంట్రుంద్ కదా!" అనానీడు. 

"అవునవును"  అని  సోమయయ  స్ంచిని 
పారిరిథంచి, "నీలాంటి మాయ స్ంచీనే మరొకటి 
ఇమమ"నానీడు.  ఆ  త్రావాత్  స్ంచీలో  చేయి 
పెడత   ఖ్చిచత్ంగా  దాని  లాగానే  ఉననీ   స్ంచీ 
మరొకటి  దొరిక్ంద్!   రంగమమ,  జ్ంపననీ 
ఇదదరూ   హాయి  హాయిగా  నవావారు.  ఆ  స్రిక్ 
ముగుగరూ ఇలులి చేరుకునానీరు. 

"చెపుప,  మనం  ఈసారి  ఏం  కోరుకుందాం? 

నీకు ఏమం కావాల్?" అనానీడు సోమయయ. 
"కూరగాయలు,  పపుపలు-ఉపుపలు,  ధానయం, 

బంగారం"  అననీద్  రంగమమ. 
"కూరగాయలు  పెట్రుటాకునేందుకొక  ఫ్రిజ, 

కూలరులి,  ఫ్యనులి,  పెదద  డాబా  ఇలులి..."  జ్త్ 
చేసాడు జ్ంపననీ. 
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"అవునవును, అనీనీ కావాల్సుందే" అని స్ంచీని 
అనీనీ అడగాడు సోమయయ. 

అంత,  స్ంచీ  కాసాత     చినిగపోయి,  వంద 
ముకకిలైంద్-  అంత్  చిననీ  స్ంచీలో   ఇవనీనీ 
పట్రటావు గదా?! 

"ఒకకి  వరం  కూడా  కోరకనే  స్ంచీ 
చినిగపోయిందే!"  అని  బాధ్  పడుత్ుననీ 

రంగమమను  ఓదారుస్ూత    జ్ంపననీ  "ఇద్  పోత 
మాత్రం ఏమి, మన దగగర మరొక మాయ స్ంచీ 
ఉననీద్గా?  మన  ముందు  జాగరిత్త   ఇలా 
అకకిరకొచిచంద్" అనానీడు. 

అయిత  వెళ్ళ  చూస్  స్రిక్  అకకిడ  స్ంచీ లేదు- 

మటిటా కుపప ఉననీద్. స్ంచీక్ చిల్లి పడే స్రిక్ అద్ 
స్ృషిటాంచినవనీనీ  మటిటా కుపపలయాయయి,  రెండో 
స్ంచీతో స్హా! 

ఆశపోత్ు  కుట్రుంబానిక్  ఉననీ  కాస్తంత్ 
ఆధారమూ  పోయినట్రలియింద్.  వాళ్ళపుపడు 
అడవిక్ వెళ్ళ కటెటాలూ కొట్రుటాకు రాలేరు!  

చేస్దేమీ  లేక  ముగుగరూ  వేరే  ఊరుకు  వలస్ 
పోయారు- 'కనీస్ం  ఇకకిడనానీ  బాగా  కషటాపడ 
పనిచేదాదం-  మనకొదుద  ఈ  మాయలూ 
మంతారిలూ' అనుకుంట్రూ. 
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అ వ కా శ ం  వ ద ల క ం డ  
"మనలో చాలా మంద్ ఈ రాజుగారిలాంటి  వాళ్ుళ  ఉనానీరు.  అందని కొండ  ఏదో ఎకాకిలని ఆశించి,  ఆలోగా  
ఎదురైెన అవకాశాలనినీంటినీ  జారవిడుస్ుతంటారు. అలా ఉండకూడదు"అంటోంద్ పిరియభావని.. 

స్వాచాఛానువాదం: వి. పిరియభావని, 7 వత్రగతి, తజ్టాలంట్ స్ూకిల్, కోదాడ. 

ఒక  ఊరిక్  వరదలు  వచాచయి.   అందరూ 
హడావిడగా  ఇళ్ుళ వద్లేసి వెళ్ళల్సున  పరిసిథతి 
ఏరపడంద్. 

రాజుగారి  కోట్ర కూడా  వరదలో   మునిగపోయే 
పరిమాదంలో పడంద్.  కానీ రాజుగారు మాత్రం 
"నేను దవైభకుతడని.  ననునీ  దేవుడే  రకసాతడు!" 

అనుకుంట్రూ ఇంటోలించి కదలేలిదు. 

నీటి  మట్రటాం   పెరుగుత్ూనే  ఉంద్.  రాజుగారి 
ఇంటోలివాళ్ుళ,  పొరుగువాళ్ుళ  అందరూ 
రాజుగారిని  త్మవెంట్ర  రమమనానీరు. 

రాజుగారు  ఒపుపకోలేదు.  "ననునీ  దేవుడే 
కాపాడతాడు"  అనానీరు.  వాళ్లిందరూ 
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ఆయనినీ అకకిడే వద్లేసి  స్ురకత్ పారింతాలకు 
చేరుకునానీరు. 

రాజుగారు  ఒకకిరే    పైె  అంత్స్ుతక్  ఎకాకిరు. 

ఊరంతా  అలలికలోలిలంగా  ఉంద్.  కొంత్మంద్ 
పడవలోలి   తిరుగుత్ూ   ఇళ్ళలోలి  చికుకికు-

పోయిన వారిని  రకస్ుతనానీరు. 

వాళ్లిలో        ఒక        పడవవాడు          రాజుగారిని 
పిల్చాడు. "రా,  త్వారగా పడవెకుకి!  లేకపోత 
మునిగపోతావు!" అనానీడు. 

రాజుగారు  పోలేదు.  "ననునీ  దేవుడే 
కాపాడతాడు" అనానీరు. 

వరద  నీరు  ఇంకా   పెరిగపోత్ుండట్రంతో 
రాజుగారు   పైె  కపుప  మీద్  కెకాకిరు.  వరదలో 

చికుకికుపోయిన  వాళ్ళని  రకంచడానిక్ 
అంత్లో  ఓ   హెల్కాపటార  వచిచంద్. 

అందులోంచి  పైెలట్   గటిటా  తాడుని  ఒకదానినీ 
క్ంద్క్  విసిరాడు.  "దానినీ  పట్రుటాకో  -  పైెక్ 
లాగుతాం!'  అని  అరిచాడు.  అయినా 
రాజుగారు "ననునీ  దేవుడే రకసాతడు " అంట్రూ 
పాత్   పాటే   పాడారు. 

అట్రు  త్రావాత్  ఇంక  వేరే  ఎవవారూ  రాలేదు. 

వరద   ఇంకా  ఎకుకివెైంద్.  రాజుగారు  నీళ్ళలో 
పడ  చచిచపోయారు. 

మళ్ళ చూస్స్రిక్ ఎదురుగా దేవుడు ఉనానీడు-

పాప  పుణాయల  లకకిలు  స్రి  చూస్ుకుం-

ట్రునానీడు.  రాజుగారు   దేవుడనీ  నిలద్శాడు- 

"నేను  నీ  భకుతడని  కాదా,  మరి  నాకెందుకు 
సాయం చెయయలేదు?" అని. 

"ఏంటి  నువువా  మాటాలిడేద్?  నేను   నీ 
పొరుగువాడనీ  పంపాను;  పడవ  పంపాను; 

హెల్కాపటార  పంపాను-  నువువా  సాయమ 
తీస్ుకోకపోత  నేనేం  చెయాయల్?!"  అనానీడు 
దేవుడు. 

అవకాశాల్నీ పంపించేద్ దేవుడే గద, మరి!? 
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త్ న ు ష్   క థ
ద్వయ రాసిన ఈ కథకాని కథని పొడగంచి, అందంగా ముగంచాం  మము.  సారాయి భూత్ం  త్నుష్ లాంటి  
ఎంత్మంద్  పిలలిల  జీవితాలతో  ఆడుకుంట్రుననీదో  చూస్త   నిజ్ంగానే  కడుపు  త్రుకుకిపోత్ుంద్.  మన  
స్మాజానినీ ఈ భూత్ం ఎపపటిక్ వదులుతందో..       రచన:బి.ద్వయ, 10 వ త్రగతి, అభాయస్విదాయలయం.

అనగనగా   ఒక  ఊరిలో   త్నుష్  అనే  ఒక 
పిలలివాడు  ఉండేవాడు.  చాలామంద్   పిలలిలాలిగే 
వాడుకూడా   హాస్టాల్లో   ఉండేవాడు.  "బాగా 
చదువుకోవాల్  బాబూ!  నువువా   మంచి 
పిలలివాడగా  ఎద్గత,  మన  కషాటాలనీనీ 
తీరతాయి"  అంట్రుండేద్  వాళ్ళ   అమమ. "ఏం 
కషాటాలమామ?"  అని  అమాయకంగా 

అడగేవాడు  త్నుష్.  "పెదదయాయక 
త్లుసాతయిలే  బాబూ,  నువువా  మాత్రం  బాగా 
చదువుకోవాల్-స్రేనా?" అనేద్ అమమ. వాడక్ 
ఆ  మాట్రలు  ఏమీ  అరథం  అయేయవి   కాదు- 

అయినా  వాడు  మట్రుకు  చకకిగా 
చదువుకునేవాడు మనస్ు పెటిటా.
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ఒక సారి  వాడు  వాళ్ళ  అమమ,  నాననీ తో కల్సి 
పట్రనీం   వెళ్ళడు.  వాడని,  అమమను  అకకిడ 
వద్ల్,  వాళ్లి నాననీ  'ఇపుపడే  వసాతను ఉండండ' 

అని ఎటో వెళ్ళడు. 

"ఇంటోలి  ద్పం పెటేటాందుకు నూన బొతితగా లేదు. 

రోడుడా అవత్ల, ఆ దుకాణంలో  కాసింత్ నూన 
తీస్ుకురా  బాబూ"  అని  పద్  రూపాయలు 
చేతిలో పెటిటాంద్ అమమ. 
త్నుష్   రోడుడా  దాటి   కొట్రుటా  దగగరిక్   వెళ్ళడు. 

వాళ్ళ   అమమ  ఒకకిత  అట్రు  పరికకిన  నిలబడ 
ఉననీద్:  అంత్లో  ఏమైందో  ఏమ- 

అకసామత్ుతగా  అట్రు  పరికకి  నుండ    లారీ  ఒకటి 
వచిచ   గుద్దంద్  అమమను.  ఆ  శబాదనిక్  వెనక్కి 
తిరిగ చూసిన  త్నుష్   'అమామ' అని అరుస్ూత 
అమమ దగగరిక్ చేరుకునానీడు.  

అకకిడుననీవాళ్లింతా  అమమ  చుట్రూటా 
గుమిగూడారు-  "చాలా  రకతం  పోయింద్-

వెంట్రనే  ఆస్పతిరిక్  తీస్ుకెళ్త  బరత్ుకుత్ుంద్" 

అంట్రునానీరు.  త్నుష్   వాళ్లి  నాననీకోస్ం 
చూశాడు-  నాననీ  ఆ  దగగరోలినే  లేడు.  త్నుష్ 
వాళ్ళమమ  త్ల  ఒళ్ళ  పెట్రుటాకొని  ఏడచాడు. 

అంత్  బాధ్లోనూ వాళ్లిమమ   కళ్ుళ  త్రిచి, "మీ 
నాననీ ఏదో ఒక  సారా దుకాణంలో  ఉంటాడు  - 
చూసి  పిలుచకురా   నాయనా,  నాకేం 
కాదులేగాని" అననీద్. 

త్నుష్   ఆమను  అకకిడే  వద్లేసి   దుకాణాలోలి 
చూస్ూత  పోయాడు.  చివరిక్  వాళ్ళ  నాననీ   ఓ 
సారా  దుకాణంలో  కనబడాడాడు.  అపపటికే 
నిషాలో  ఉననీట్రులినానీడు-  త్నుష్   చెపేపద్ 
అత్నిక్  కొంత్  స్పటి  వరకూ  అరథమ  కాలేదు. 

తీరా  ఇదదరూ  వచేచస్రిక్  త్నుష్  వాళ్ళమమ 
చనిపోయి ఉననీద్!

ఆ  త్రావాత్  గానీ  త్నుష్క్  త్ల్యలేదు-  వాళ్లి 
నాననీ   బాగానే  స్ంపాద్సాతడు-  కానీ 
స్ంపాదనంతా సారాకే ఖ్రుచపెడతాడు. అంత 
కాదు-  రోజూ  తారిగవచిచ,  ఇంకా  డబుబులు 
ఇమమని  త్నుష్  వాళ్ళ  అమమని  పీడంచేవాడు. 

ఇవవాకపోత  కొటేటావాడు.  అమమ  పాపం, 

మంచిద్.  ఇవనీనీ   త్నకు  త్ల్యనివవాలేదు: 

"హాస్టాల్  లో  ఉండు  నాయనా,  బాగా  చదువు" 

అని మాత్రం చెబుత్ుండేద్ త్నకు.

అమమ  చనిపోయాక  త్నుష్క్  కషాటాలంటే 
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ఏమిటో  త్ల్సి  వచాచయి.  నాననీ  వాడని 
అస్సులు  పటిటాంచుకునేవాడు  కాదు.  హాస్టాలు 
ఖ్రుచలక్,  చదువుకోటానిక్,  ఫీజులు 
కట్రటాటానిక్-  దేనికీ  డబుబులు  అంద్ంచలేదు 
ఆయన.  చూస్ూత  చూస్ూతండగానే  త్నుష్క్ 
పిలుపు  వచిచంద్-  "నాననీ  ఆరోగయం  బాగా 
లేదు- ఆస్పతిరిలో ఉనానీడు".

సారాయి  వలలి  త్నుష్  వాళ్ళ  నాననీ   కాలేయం 
పూరితగా  చెడపోయింద్.   కడుపునొపిప, 
వాంత్ులు-   అనారోగయంతో  పోరాడ  పోరాడ, 

చివరిక్ కనునీమూశాడాయన.

అకసామత్ుతగా  త్నుష్  ఒంట్రరివాడయాయడు.

ఆ  స్మయంలో  త్నుష్  వాళ్లి  అత్త-మామ 
ముందుకు వచిచ అత్నినీ చేరద్సారు. "చూడు 
త్నుష్,  నీకు   మం  స్ంరక్షకులంగా  ఉంటాం. 

కానీ మమూ పెదదగా ఉననీవాళ్ళం కాదు కదా, నీ 
అవస్రాలకు  త్గననినీ  డబుబులు  నువేవా, 
సలవులోలి  పనిచేసి  స్ంపాద్ంచుకోవాల్" 

అనానీరు  వాళ్ుళ.   "మీకెలాంటి  కషటామూ 
రానివవాను  మామయాయ"  అనానీడు  త్నుష్ 
ధైరయంగా.

మరుస్టి  స్ంవత్సురం  వాడు   గురుకుల 
పాఠశాల  పరివేశ  పరీక్ష  రాసాడు.  బాగా  చద్వి 
ఉండట్రంతో  వాడక్  ఆ బడలో  సీట్రు దొరిక్ంద్. 

అకకిడ   చదువులు,  భోజ్నాలు,  వస్తి-  అనీనీ 
పరిభుత్వామ  చూస్ుకుననీద్.  సలవలోలి 
దుకాణాలోలి స్రుకులు అంద్ంచే పని చేయట్రం 
మొదలు పెటాటాడు వాడు. 

పననీండో త్రగతి అయేయస్రిక్  అత్నిక్ ఐఐటీలో 
సీట్రు వచిచంద్. ఉపాధాయయుల  పోరితాసుహంతో 
వాడు ఐఐటీలో  ఇంజ్నీరింగు చద్వాడు. పేద 
పిలలిలకు పరిభుత్వాం వారు ఇచేచ ఉపకార వేత్నం 
వాడక్  చాలా  ఉపయోగపడంద్.  చదువు 
పూరతయేయస్రిక్   అత్నిక్  ఒక   పెరిైవేట్రు  స్ంస్థలో 
ఉననీతోదోయగం కూడా లభించింద్! 

త్నుష్  త్న స్ంపదలో అధిక భాగానినీ ఇపుపడు 
పేద  పిలలిల  చదువులకోస్ం  వెచిచస్ుతనానీడు. 

సారాయి  బారిన  పడడావాళ్లి  కుట్రుంబాలను 
ఆదుకోవట్రంలోను,  మత్ుత  మందులకు 
వయతిరేకంగా  జ్రిగే   ఉదయమాలలోను  ముందు 
నిలుస్ుతనానీడు.  తారిగుడు వలలి  ఎంత్ నషటామ 
అందరికీ చెబుత్ునానీడు.
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బా ధ్ య త్
రచన: పి. గాయతిరిదేవి, ఖైరతాబాద, హైెదరాబాదు.    పున:కథనం : కొత్తపల్లి

అయినాపురంలో  ఉననీ  ఒక  పెరిైవేట్రు  పాఠశాల 
వాళ్ుళ    త్మ  బడలో  ముఖ్య   కారయదరిశ 
ఉదోయగంకోస్ం  అరు హులైన  అభయరుధలను 
ఇంట్రరవ్యక్ పిల్చారు. 

అద్  వరాషకాలం.   ఆ  ఊరిక్   రహదారులు 
స్రిగా  లేవు.

అద్కాక   ఆ   పాఠశాల     పరిదేశమంతా   బురద 
బురదగా  ఉంద్.  

పద్  గంట్రల  స్మయంలో  ఇంట్రరూవాయూలు 
మొదలయాయయి.  వచిచన   అభయరుథలు 
అందరూ   అలాగే    బురద  లోంచి   నడు 
చుకుంట్రూ   ఆదరాబాదరాగా    హాలులోక్ 
చేరారు. 

అకకిడ  ఒకావిడ  కూరొచని  ఉననీద్.  వాళ్లిందరి 
పేరలినూ  త్న  దగగరుననీ  రిజిస్టారులో  రాస్ుకొని, 

వరస్గా ఒకొకికకిరినే లోనిక్ పంపసాగంద్.
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మిగల్నవాళ్లింతా  అకకిడే  కురీచలలో  ను, 

బెంచీల  మీదా  కూరొచని  త్మ  వంత్ుకోస్ం 
ఎదురు చూడసాగారు.

వాళ్లిలోనే  ఒకడైన  రవి  కొంత్స్పు  ఊరికే 
కూరుచనానీడు.  త్న  వంత్ు  వచేచందుకు 
ఇంకా  చాలా  స్మయం  పటేటాట్రట్రుటాననీద్- 

'ఆలోగా  ఏం  చేదాదం?'  అనుకునానీడు. 

'చదువుకునేందుకు ఏమైనా త్చుచకొని ఉంటే 
బాగుండేద్'  అనుకునానీడు.  'స్రేలే,  ఇకకిడే 
ఏదో  ఒక  పని  చేస్ుతంటే  స్రి'  అని 
స్మాధానపడ, అట్రూ ఇట్రూ చూశాడు.

పాఠశాల  పారింగణం  అంతా  బురద  బురదగా 
ఉంద్.  ఒక   పకకిన    ఇస్ుక,  పాత్  ఇట్రుకలు 
గుట్రటాలుగా పడ ఉనానీయి. ఇస్ుకలో ఒక త్ట్రటా, 
పార  ఉనానీయి.  రవి  మలలిగా  లేచి  అకకిడక్ 
వెళ్ళడు.  పారతో  ఇస్ుకను,  ఇట్రుక 
ముకకిల్నీ  కొద్ద కొద్దగా ఎతిత  దారిలో పోయట్రం 
మొదలు  పెటాటాడు.  మలలిగా   ఆ  బురద 
మధ్యలోంచి   చకకిని-  స్ననీని   బాట్ర  ఒకటి 
త్యారెైంద్. 

"రవీ! రవీ! ఎవరయాయ ఈ మనిషి, పేరు ఇచిచ 

ఎకకిడక్  వెళ్ళడు?  అందరివీ  ఇంట్రరూవాయూలు 
అయిపోయాయి-  ఇత్నొకకిడే  మిగలాడు!" 

అని  ఎవరో  అరుస్ుతంటే  రవి  ఈ  లోకంలోక్ 
వచాచడు.  గబగబా   లోపల్క్  పరుగతిత 
చెపాపడు, "నేనేనండ , రవిని"  అంట్రూ. 

"ఎనినీ  సారులి  పిలవాలయాయ,  నినునీ? 

ఇంట్రరూవాయూక్  వచేచద్  ఇలాగేనా?  నీ  చేత్ులు 
ఎంత్ మురిక్గా ఉనానీయో చూడు? ఇనషరూటా 
చెద్రిపోయింద్"  కేకలు  వేశాడు  ఇంట్రరూవాయూ 
బోరుడాలో కూరుచననీ  ఒక పెదాదయన.

రవి   త్ల  వంచుకునానీడు-  "ఖాళ్గా 
కూరోచవట్రం  ఎందుకని,  ఇకకిడే  చిననీగా  ఏదో 
పని  చేస్ూత  ఉండపోయాను  సార, 

క్షమించండ" అనానీడు.

పాఠశాల   ఛ ైరమన   రావుగారు  కురీచలోంచి  లేచి 
బయటికెళ్ళ  చూశారు-  "ఈ  ఇస్కంతా 
అకకిడనుండ  త్చిచ  పోసింద్  నువేవానా?" 

అడగారు.  అవునననీట్రులి రవి  త్ల ఊపాడు.

"మంచిపని  చేసి   త్ల  వంచుకుం-

టావేమయాయ?  త్ల  నిటారుగా  ఎతిత 
మాటాలిడాల్,  ఇంట్రరూవాయూలో.  ఇంత్కీ   నీకు 
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ఎంత్  జీత్ం  ఇమమంటావు?  ఉదోయగంలో 
ఎపపటినుండ  చేరతావు?"  స్ూటిగా 
అడగేశారు రావుగారు.

రవి  నిరాఘంత్పోయాడు.

రావుగారు    త్మ     బడలో    పని   చేస్ుతననీ 
ఉదోయగులందరినీ  రమమని,  వాళ్లికు  రవిని 
పరిచయం  చేస్ూత   అనానీరు:  "డగ్ రిలు 
ఎందుకు? 'ఫలానావాడక్   పనిచేస్   సామరధయూం 
ఉననీద్'అని  త్లపట్రం వరకూ డగ్ రిలు చేసాతయి. 

అంత  త్పప,  అవి   మనుషుల  వయక్తతావానినీ 
పూరితగా  పరితిఫల్ంచవు.  మీరు  చూస్ుతననీ   ఈ 
రవి,   స్మయానినీ  వృధా  చేస్  మనిషి  కాదు. 

పనిచేయటానిక్  ఉతాసుహంగా  ముందుకు 
వచేచ  వయక్తక్   ఉదాహరణ ఇత్ను. ఇపపటిదాకా 
ఇత్ను   చేసిన   పనే,  అత్ని  వయక్తతావానిక్ 
నిదరశనం.  మిగల్నవాళ్ళంతా  'త్మ   బాధ్యత్ 
కాదు'  అనుకుని   బురదని   తొకుకికుంట్రూ 
వచాచరు;  చుట్రూటా  ఉననీ   పరిదేశానినీ   ఇంకా 
బురద   చేసి  వెళ్ళరు.  ఇత్ను  ఖాళ్గా 
కూరోచకుండా,  త్న  స్మయానినీ 
స్ద్వానియోగం  చేయట్రం  గురించి 
ఆలోచించాడు. ఈ కొద్ద స్పటోలినే  పద్మంద్కీ 
ఉపయోగపడే  పని   చేశాడు.  ఇలాంటి   వయక్తని 
నేను   వదులుకుంటే   మన   స్ంస్థకే   లోట్రు. 

అందుకని   ఇత్నిక్   నేను  ముఖ్య   కారయదరిశ 
ఉదోయగం   ఇస్ుతనానీను.  త్వారగా  వచిచ  చేరమని 
అభయరిథస్ుతనానీను"  అని  పరికటించారు. 
అందరూ చపపట్రలితో  రవిక్  త్మ  అభినందనలు 
త్ల్పారు.

సిగుగతోటీ,  స్ంతోషంతోటీ  రవి  ముఖ్ం 
వెల్గపోయింద్.
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కో చి ం గ్  టె న షన
గురుపూజోత్సువ పరితయకం 
రచన: యోగ, అరవిందాస్ూకిల్, కుంచనపల్లి, గుంట్రూరు జిలాలి. 

జ్నహిత్ కోచింగ్  సంట్రర అంటే రాషటార వాయపతంగా 
చాలా  మంచి  పేరు  ఉననీద్.  అకకిడ  చద్విన 
పిలలిలందరికీ   పెదద-పెదద  కాలేజీలోలి  సీట్రులి 
వసాతయని  పేరు.  అయిత  అకకిడ  కోచింగ్ 
ఊరికే  దొరకదు-  చాలానే  ఖ్రుచ  అవుత్ుంద్. 

అయినా   పిలలిల  బాగు  కోరే  త్ల్లిదండురిలు 
అపోప-స్పోప  చేసి,  త్మ  పిలలిల్నీ   జ్నహిత్లో 
చేరిపస్ూత ఉండేవాళ్ుళ. 

అటాలిగే   త్మ  కొడుకు  ధ్నుష్ని  జ్నహిత్లో 
చేరాచరు,  వాళ్లి  అమమవాళ్ుళ.   ధ్నుష్  చాలా 
మంచి  పిలలివాడు.  అత్నిక్  త్ల్లిదండురిలపైె 
నమమకం, గురువులపైె భక్త, చదువులంటే  శరిదధ- 
చదువుకునేందుకు  కావలసిన  మూడు 
అంశాలూ అత్నిలో ఉనానీయి. 

అయిత  జ్నహిత్కు  వచాచక  ఎందుకో, 

అత్నిలో  ఒక  భయం  మొదలైంద్. 
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ముఖ్యంగా, రాఘవేందర సార అంటే. 

రాఘవేందర  సార  హింద్  చెబుతారు.  పాఠాలు 
చాలా చకకిగా చెబుతారు. స్మస్యలాలి  ఆయన 
పరివరతన  తోటే.  ఆయన  ఎపుపడూ   ఎవరో 
ఒకళ్లిను  తిడుత్ూనే   ఉండేవాడు.  త్రగతిలో 
ఎవరో  ఒక  పిలలివాడననైా  కొట్రటాని  రోజ్ంట్రూ 
ఉండదు.   ఆయనినీ  చూస్తనే  పిలలిలందరూ 
జ్డుస్ుకునేవాళ్ుళ.   అయిత  "ఆ  భయం 
అవస్రం" అని ఆయన  చెబుత్ూ ఉండేవాడు 
."ఎందుకంటే,  భయం  ఉననీ  పిలలిలు 
చదువుతారు.  చద్విత  మంచి  మారుకిలు 
వసాతయి".  ఇనానీళ్ుళగా  'అద్  నిజ్మ'  అని 
తల్ంద్  కూడానూ:  జ్నహిత్  పిలలిలు  ఎవవారూ 
హింద్లో త్పిప ఎరుగరు. 

ధ్నుష్   అనినీ  స్బెజకుటాలూ  బాగానే  చద్వేవాడు 
గానీ,  హింద్  మాత్రం  వాడక్  స్రిగా  వచేచద్ 
కాదు.  నిజానిక్ వాడక్ హింద్ అక్షరాలే స్రిగాగ 
రావు!  అయినా  వాడు  ఎననీడూ  త్న  కషాటానినీ 
సారుకు   చెపేప  ధైరయం  చేయలేదు.   అయిత 
స్ంవత్సురాంత్పు  పరీక్షలు   దగగరకొచేచస్రిక్, 

వాడక్  చాలా  భయం  పట్రుటాకుననీద్.  పరీక్షలో 

వసాతయనుకుననీ  పరిశనీలనినీటికీ  త్లుగులోనే 
జ్వాబులు  వారిస్ుకొని,  వాటిని  ఒకొకికకిదానేనీ 
బటీటా  వేసాడు.   'అనీనీ  ముకుకిన  పెట్రుటాకొని 
వెళ్ళ,  పరీక్షలో   వద్లేసి  వచేచస్త  స్రి-  త్రావాతి 
స్ంగతి త్రావాత్ చూస్ుకోవచుచ!' 

పరీక్షలు  రానే  వచాచయి.  రేపు  హింద్  పరీక్ష 
అనగా  పిలలిలందరూ   ఎవరిక్  వాళ్ుళ 
చదువుత్ునానీరు.  వాతావరణం  అంతా 
గందరగళ్ంగా  ఉననీద్.  కొంత్మంద్  పిలలిలు 
మాత్రం  చదవట్రం  ఆపి  వేరే  ఏవో  స్ంగత్ులు 
ముచచటించుకోవట్రం  మొదలు  పెటాటారు. 

అంత్లో  ఎకకిడ  నుండ  వచాచరో, 

రాఘవేందరసార  వచాచరు.  ఆ  పిలలిల  వెనకనే 
ఆగ,  త్న  దగగర  ఉననీ  బెత్తంతో  వాళ్లిను  చిత్క 
బాదారు.  ఆయన  కోపానినీ  చూసిన  ధ్నుష్క్ 
మతి  పోయినట్రులి  అయియంద్.  చదువుత్ు-
నానీడో,  లేదో   కూడా  త్ల్యకుండా 
భయంతోటే   హింద్   చదవట్రం  కొనసా-

గంచాడు; కానీ  బురరిలోక్  ఏమీ  ఎకకిట్రంలేదు. 

చూస్ూతండగానే   నిదర   పటేటాసింద్.  ఉదయానేనీ 
లేచి   "ఏమీ  పరవాలేదులే"  అనుకొని  పరీక్ష 
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రాశాడు.  ఏమీ  లాభం  లేకపోయింద్:  వాడక్ 
అనినీ   స్బెజకుటాలలోనూ   మంచి  మారుకిలు 
వచాచయి- ఒకకి హింద్లో త్పప!  

ధ్నుష్     భయంతోటీ,   సిగుగతోటీ    వణక్-

పోయాడు.   రాఘవేందర  సార   త్నని  ఏం 
చేయబోత్ునానీడో   ఊహించుకుంటేనే  వాడక్ 
చెమట్రలు  పటాటాయి.  వాడ  మదడు 
పనిచేయట్రం  మానివేసింద్.  ఇంకొంచెం 
స్పటోలి  సార వచేచసాతరు-  త్ను ఆలోగా ఏదనైా 
చేసయాయల్-  అని   మదడులో   ఆలోచన 
స్ుడలాగా  తిరిగంద్.  "ఇకకిడనుండ 
త్పిపంచుకోవాల్-  దూక్  పారిపోతాను"  అని 
వాడు   కోచింగ్  సంట్రరు  మడపైెనుంచి 

దూకెయయబోయాడు- 

అంత్లోనే   ఎవరో  వాడని  గటిటాగా  పట్రుటాకొని 
వెనక్కి  లాగారు.  "వదలండ-నేను 
పారిపోవాల్-  రాఘవేందర  సార  ననునీ 
చంపేసాతరు-  నేను  హింద్లో  త్పాపను" 

అరుస్ుతనానీడు ధ్నుష్. 
రాఘవేందర  సార  కళ్ళలో  నీళ్ుళ  తిరిగాయి- 

"నేను నినేనీం అననులేరా- నినేనీ కాదు; అస్లు 
ఎవవారినీ  కొట్రటాను-  ఇకనుండ  మీకు  పేరిమగానే 
పాఠాలు  చెబుతాను.  పిలలిల్నీ  అస్సులు 
బెద్రించను.  ఊరుకో!"  అని  మళ్ళ  మళ్ళ 
చెపాపరాయన. 

అట్రుపైెన  ఆయన  చాలా  మారిపోయారు. 

ఓపికతోటీ,  పేరిమగానూ  ఆయన  పాఠాలు 
చెబుత్ుంటే మిగతా పిలలిలందరికీ కూడా హింద్ 
బాగా  వచేచసింద్.  అందరూ  మంచి 
మారుకిలతో  పాస్యాయరు.   బెద్రింపులతో 
కాదు;  పేరిమగా,  అరథం  చేయించట్రం  దావారా 
నేరిపనవాడే మంచి గురువు.
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వె ం ట్ర ు రిక ల  ద య య ం  
దయాయలు  నిజ్ంగా  లేవుగానీ,  మనీష   కథలో   చకకిటి  మందు  మట్రుకు  ఉంద్.  మీకు  ఎపుపడైనా  దయయం  
ఉననీట్రులి అనిపించిందనుకోండ, ఈ మందుని త్పపకుండా వాడండ.. 

రచన: కె. మనీషా, 7 వత్రగతి, ఆర.ఇ.సి, పగడాలవారిపలలి, చిత్ూతరు జిలాలి. 

అనగా అనగా  ఒక  అడవి. ఆ అడవిలో  ఒకే  ఒక 
ఇలులి  ఉంద్.   ఆ  ఇంటి  పరికకినే   ఒక   కొట్రటాం 
ఉంద్. పరికకినే  పెదద  స్రస్ుసు ఉంద్. 

అడవి ఉంద్; అకాశం  ఆకుపచచగా  ఉంద్!  

ఆ   ఇంటిలో   ఇదదరే   ఇదదరు   జీవిస్ుతనానీరు. 

వాళ్ులి భారాయ భరతలు- రామయయ, సీత్మమ . 

వాళ్ళదదరూ   ఆవులు   మపేవాళ్ుళ.   పరికకినే 
వుననీ  కొట్రటాంలో  ఆవులను  కటేటాస్వాళ్ుళ. 
అయిత  ఒకరోజున  ఉదయం  నిదరలేచి 
చూస్స్రిక్  కొట్రటాంలో ఆవులు లేవు. 

అద్  చూసి   సీత్మమ  ,  రామయయ   భోరున 
ఏడాచరు. "ఈ  ఆవులే  మనక్  జీవనాధారాలు. 
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ఇవి పోయాక   మనం  ఎలా  జీవించాల్?" అని 
ఏడాచరు. 

మనస్ు  ఆగక  ఇదదరూ  అడవంతా  తిరిగ 
చూశారు. ఎకకిడా ఆవుల జాడే లేదు. 
"నాలుగైదు  రోజులుగా నాకు ఏదో గజజల శబదం 
వినబడుత్ూనే  ఉననీద్.  ఇకకిడేదో  దయయం 
చేరుకుననీట్రులింద్. అదే మన ఆవుల్నీ  ఇలా చేసి 
ఉంట్రుంద్" అననీద్ సీత్మమ. 
అపుపడు   రామయయ  ,  సీత్మమ  తో    "మన 
ఆవులు   ఎలా  పోయినాయో,  ఎకకిడక్ 
పోయినాయో  నేను  ఈ  రోజు  కనిపెటాటాల్.  ఏ 
దయయమైనా స్రే, ఏ రాక్షసైనా స్రే, నేను దానినీ 
ఎద్రించి  పట్రుటాకుంటాను.  నా  ఆవుల్నీ  నేను 
వెనక్కి త్చుచకుంటాను" అనానీడు.  

సాయంత్రం కాగానే   పూరిగుడస  దగగరిక్  వెళ్ళ 
విచారంగా    కూరుచనానీడు  రామయయ. 
సీత్మమ  కళ్ళ  నీళ్ుళ  పెట్రుటాకొని  అత్నేనీ  చూస్ూత 
ఉననీద్. 

ఆ  స్రిక్  కొద్ద  కొద్దగా  చీకటి  పడంద్.  ఆవుల్నీ 
ఎత్ుతకుపోయిన  దయయం  వాటిని  ఎవవారికీ 

కనబడకుండా  అకకిడే  ఉంచింద్.  దానిక్ 
ఇపుపడు  స్ంతోషం  ఎకుకివెై   గజజలు   కట్రుటాకొని 
ఆడట్రం మొదలు పెటిటాంద్.  

రామయయ,  సీత్మమ  అకకిడే  కూరొచని  దాని 
గజజల  చపుపడు  వినానీరు.  సీత్మమ   భయ 
పడుత్ూ   "అమమ,  దయయమ!  నాకు  చాలా 
భయంగా   ఉంద్.  ఈ  అడవి  వద్ల్ 
వెళ్ళపోదాం, పదండ" అననీద్. 

అయిత  ఆ గజజల చపుపడు వింట్రుననీ కొద్ద 
రామయయకు   కోపం  పట్రటావశంకాలేదు.  "ఈ 
దయాయనిక్  ఏంటీ,  మనం   భయపడేద్?!  నా 
దగగర   ఒక   ఉపాయం   ఉంద్.  చూస్ూతండు 
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దానినీ ఏంచేసాతనో?" అని  గబగబా   ఆ దయయం 
మీద్క్  పరుగతాతడు. 

రామయయను చూడగానే దయయం నాట్రయం ఆపి 
మాయమైపోదామనుకుననీద్. 

అయిత  అంత్లోనే  రామయయ  వెళ్ళ  దాని 
వెంట్రురికలు  గటిటాగా  పట్రుటాకునానీడు- 

"కతితరించేసాతను,  జాగరిత్త!"  అని 
బెద్రించాడు. 

దయయం  ఇటాలింటి  మనుషుల్నీ  ఎపుపడూ 
చూడలేదు.  'త్నని  చూసి  భయపడేవాళ్ుళ 
త్పప, ఎవరూ త్న మీద్క్ వచిచ ఎరుగరు! అద్ 
గాక,  వీడు   త్న  జుట్రుటాను  ఎంత్  గటిటాగా 
పట్రుటాకునానీడంటే,  త్నక్  బాగా  నపిప 
పెడుత్ుననీద్.   ఇక  త్ను  ఏం  చేస్ందుకూ 
వీలయేట్రులి లేదు!'  అని ఆ దయయం  భయపడ 

పోయింద్. "ననునీ   ఏం  చేయదుద!  ననునీ  ఏం 
చేయదుద!  ఏవెైనా  మూడు  కోరికలు  కోరుకో! 

తీరుసాతను!" అంద్.  

అపుపడు  రామయయ  "ఇద్గ,  కోరుత్ునానీను 
చూడు-  మొదటి  కోరిక:  నా  ఆవుల్నీ  నాకు 
ఇచెచయాయల్.  రెండవ   కోరిక:  నువువా   ఇకకిడ 
నుండ  వెళ్ళపోవాల్.   మూడవ  కోరిక: నాకు 
ఇటాలింటి  బెడదలు  ఏవీ  లేని  మంచి  జీవిత్ం 
కావాల్.  అనానీడు. 

దయయం  ఇంకేం  చేస్ుతంద్?  అత్ని   కోరికలు 
మూడూ  తీరిచ  వెళ్ళపోయింద్. 

త్మ  అవులు  తిరిగ  వచిచనందుకు  సీత్మమ 
చాలా   స్ంతోషపడంద్.  అట్రుపైెన   రామయయ 
సీత్మమ   ఇదదరూ  ఎపపటిమాద్రే   స్ంతోషంగా 
జీవించారు.
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ద ు రా శ  
చిత్ూతరు జిలాలి  జానపద కథ 
స్కరణ: స్ునిల్కుమార, 7 వత్రగతి, రిషివాయలీస్ూకిల్, మదనపల్లి, చిత్ూతరుజిలాలి. 

ఒక   ఊరిలో    ముగుగరు   అననీదముమలు 
ఉండేవాళ్ుళ.  వాళ్లి   త్ండరి   ఒకరోజున  వాళ్ులి 
ముగుగరినీ   పిల్చి, "ఒరే! నేను  ముస్ల్వాణనీ 
అయిపోయాను. ఇవాళ్ళ  రేపో  చనిపోతాను. 

అందుకని  మనకుననీ  ఆస్ుతలనీనీ   మీ ముగుగరికీ 
స్మానంగా   పంచుత్ునానీను.  కల్సి 
ఉండండ,  ఒకరికొకరు  స్హకరించుకోండ, 

ముగుగరూ  అభివృద్ధలోక్  రండ"  అని 
ముగుగరికీ   స్మాన  భాగాలు  పెటాటాడు. 

అనుకుననీట్రులిగానే   కొద్దరోజులలో  ఆయన 
కనునీమూశాడు.  అననీదముమలోలి  చిననీవాడు 
కొంచెం  అమాయకుడు.  అవకాశం  కోస్మ 
ఎదురు చూస్ుతననీ  అననీల్దదరూ త్ముమణనీ కొటిటా 
త్రిమశారు.  వాడ  ఆసితని  కూడా    తామ 
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తీస్ుకునానీరు.  అమాయకుడైన   చిననీవాడు 
ఏమీ  అనలేదు.  'మంచివాళ్లిను  దేవుడే 
కాపాడుతాడు'  అని    ఊరి   పరికకిన   వుననీ 
అడవిలో  కటెటాలు   కొట్రుటాకొని    జీవించట్రం 
మొదలు పెటాటాడు.  

ఒకరోజున   అత్ను  కటెటాలు  కొట్రుటాకొంట్రుండగా 
ఒక   పావురం   అరుపు   వినిపించింద్.  దానిక్ 
ఏదో  దబబు  త్గల్నట్రులింద్,  ద్నంగా 
అరుస్ుతననీద్.  చిననీవాడు  వెళ్ళ  చూస్  స్రిక్, 

దాని  కాలునుండ  రకతం  కారుత్ుననీద్. 

స్వాత్హాగా  స్ునినీత్  మనస్ుకిడైన  త్ముమడు 
దానినీ  చూసి  జాల్పడాడాడు.  దానినీ   చేతిలోక్ 

తీస్ుకొని,  కాల్క్   గుడడాకటిటా,  తినేందుకు 
గంజ్లు   వేసి,  పరిమాదాల  బారిన  పడకుండా 
ఎత్ుతగా  ఉంచి  కాపాడాడు.  మూడు  నాలుగు 
రోజులోలి ఆ పావురం ఆరోగయం కుదురుకుననీద్. 

అద్  స్ంతోషంగా  రెకకిలాడస్ూత 
ఎగరిపోయింద్. 

మరుస్టి  రోజున   ఆ   పావురం   ఒక  దోస్ 
గంజ్ను  పట్రుటాకొచిచ  చిననీవాడ   ఇంటిలో   వేసి 
వెళ్ళపోయింద్. 'పావురం అంత్ ఇషటాంగా త్చిచ 
ఇచిచంద్  కదా'  అని  స్ంబరపడ,  అత్ను   ఆ 
గంజ్ను  త్లుపు పరికకిగా నాటి  నీళ్ుళ పోసాడు. 

త్లలివారి  లేచి   త్లుపు   త్రిస్త   రావట్రంలేదు! 

గటిటాగా   లాగాడు-  ఆశచరయం!  దోస్తీగ 
ఒకకిరోజులో  మొల్చి,  పెదదదై,  ఇంటి  చుట్రూటా 
అలులికుననీద్;  నిండుగా  కాయలు  కూడా 
కాసింద్!  ఇంటి   చుట్రూటాతానే  కాదు;  ఇంటి 
మీద   కూడా-  దోస్తీగ    అలులికుని  నిండుగా 
దోస్కాయలు కాసి ఉననీద్!  

"ఆహా!  బలే  తొందరగా  పెరిగందే!  ఏమి 
రకమ  చూడాల్"  అని  త్ముమడు  ఒక 
దోస్కాయని  కోసి   చూసాడు.  చూడగా  పరితి 
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దోస్కాయ  లోపలా  బంగారం!  త్ముమడు 
చాలా  స్ంతోషపడ,  దోస్కాయలనీనీ  కోసి 
పెట్రుటాకొనానీడు.  వాడు  అమాయకుడు  కదా, 

అందుకని  అననీలమీద్  అభిమానంతో  కొనినీ 
కాయలు  పట్రుటాకొని  వాళ్ళ  ఇంటిక్  వెళ్ళడు. 

అయిత  అననీలు  వాడని  చూడగానే 
ఆసితలోవాటా  అడుగుతాడని  అనుమానపడ, 

బయటే  నిలబెటిటా  మాటాలిడారు.  స్రేలమమని, 

వాడు   త్లా  రెండు  కాయలు  ఇచేచసి  వెనక్కి 
తిరిగాడు. 

అననీల్దదరూ  ఆ కాయల్నీ  ఇంటోలినే ఓ మూలక్ 
పడేసి ఊరుకునానీరు. 

ఆలోపల  త్ముమడు  త్న  దగగరుననీ  కాయలోలి 
మూడు  నాలుగు  కాయలు  కోసి,  వాటిలోని 
బంగారం  అముమకొని,  ఇంటిక్  అవస్రమైన 
వస్ుతవులనీనీ  కొనానీడు.   ఆ  వస్ుతవులనీనీ 
త్ముమడ  ఇంటి  ముందు  ద్గట్రం  చూస్స్రిక్ 
అననీల్దదరికీ   అనుమానం  వచిచంద్.  అపుపడు 
వాళ్ుళ   త్ముమడచిచన  కాయలు  కోసి  చూస్త, 
వాటినిండా బంగారం! 

 వెంట్రనే  వాళ్ుళ   ఇదదరూ     త్ముమడ    దగగరిక్ 

వెళ్ళ  "ఇవి   నీకెకకిడవిరా?"  అని   అడగారు. 
త్ముమడు   జ్రిగందంతా   పొలులి  పోకుండా 
చెపాపడు. 

అద్  వినానీక వాళ్ళకు  నిదరపట్రటాలేదు.  పెదదవాడు 
రెండవ  వాడని   అడవిలోక్  పంపి,  "ఎలాగైనా 
నువువా    ఆ    కాళ్ుళ   విరిగపోయిన   పావురానినీ 
తీస్ుకొని   రావాల్రా,  త్ముమడూ"  అని 
చెపాపడు.  అత్ను  వెళ్ళ  అడవిక్  వెళ్ళ చూస్త 
అస్లకకిడా  అలా   కాళ్ుళ  విరిగ   పోయిన 
పావురం   కనపడలేదు.  అపుపడు  అత్ను 
కొంచెం  ఆలోచించి,  ఒక   రాయి   తీస్ుకొని 
దగగరోలి   చెట్రుటామీద  కూరొచని  ఉననీ  ఓ   పావురం 
మీద్క్  బలంగా  వేసాడు.  అద్  రాయి  త్గల్ 
పడపోగానే,  వాడు  దానినీ    తీస్ుకొని   ఇంటిక్ 
వెళ్ళ అననీక్ చూపించాడు. 

పావురం  ఎగరిపోదామని  త్నునీకుంట్రుననీద్. 

అననీల్దదరూ   కల్సి  దానినీ  గటిటాగా  పట్రుటాకొని, 

గాయానిక్  కట్రుటా  కటాటారు.  అననీ  అనానీడు, 

"ఒరే,  మనం  ద్నినీ  వద్లామంటే  ఇద్ 
ఎగరిపోయి, ఇక మళ్ళ రాదు; అందుకని ద్నినీ 
పంజ్రంలో   పెడదాం  ఆగు"  అని.   స్రే  అని 
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వాళ్ుళ  ఇదదరూ దానినీ పంజ్రంలో పెటిటా  మూడు 
రోజులు  అస్లు  పటిటాంచుకోకుండా 
వద్లేశారు.  నాలుగ  రోజున  పంజ్రం 
త్లుపులు త్రిచి చూశారు 'అద్ ఎలా ఉంద'ని. 

మూడు రోజుల పాట్రు ఆకల్తో నకనకలాడన 
పావురం వాళ్ుళ పంజ్రం త్లుపులు త్రవగానే 
ఎగరిపోయింద్.  అననీల్దదరూ  'అయోయ' 
అనుకొని  చూస్స్రిక్,  పంజ్రంలో  వాళ్లికూ 

ఒక  దోస్  గంజ్  కనబడడాద్.  దానినీ  చూడగానే 
వాళ్లికు  పారిణం లేచి వచిచనట్రలియింద్. ఇదదరూ 
కల్సి  ఆ  గంజ్ను  నేలలో  నాటి,  రాత్రంతా 
నిదరపోకుండా కాపలా కాశారు. 

ఆశచరయం!  త్ముమడక్   ఎలా  జ్రిగందో   అలాగే 
జ్రిగంద్-  త్లలివారేస్రికలాలి   ఒక  పెదద  దోస్తీగ 
ఇంటి చుట్రూటా  అలులికొని ఉననీద్! 

"నేను  ముందు  కోసాత ! నేను ముందు కోసాత !" 
అని   పోటాలిడుకొని  వాళ్ళదదరూ   గబగబా 
కాయలనీనీ  కోస్ుకొని   ఇంటోలి  కుపప  చేసారు. 

"చూడనివువారా,  ఒకోకిదాంటోలి  ఎంత్ 
బంగారం  ఉందో!"  అని  వాళ్ుళ  ఆ  కాయల్నీ 
కోసి  చూస్త  ఏముంద్-  పరితి  కాయలోనూ 
పాములు   తళ్ుళ  !   ఆ   పాములు,  తళ్ుళ 
వెంట్రపడ  త్రిమస్రిక్   అననీల్దదరూ 
ఊరువిడచిపెటిటా  పారిపోవాల్సు వచిచంద్!
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మ ం త్ రగ త్ త  ఏ ద్?
రచన: సౌమయ, 8 వ త్రగతి, రిషివాయలీస్ూకిల్, మదనపల్లి, చిత్ూతరు జిలాలి

ఆ  రోజు   సోమవారం.  ఉదయం 
ఎనిమిద్గంట్రలకు   సౌమయ   పుస్తకాల   స్ంచి 
తీస్ుకొని  బడక్  బయలుదేరింద్. 

దారిలో   సోము అనే  కోతి  కల్సింద్ సౌమయను. 

అద్, సౌమయ  ఎపపటినుండో స్నీహిత్ులు.  

"మనం అడవిలోక్  వెళ్దమా? రకరకాల పండులి 
కోస్ుకొని  తినచుచ?!" అడగంద్ సోము.   

"స్రే,  వెళ్దం.   కానీ   ఇంట్రరెవాల్   లో 

పండలిరసాలు తారిగ వచేచందుకు  చిననీ  విరామం 
ఇసాతరు కదా, అపుపడు  వెళ్దం!" అని చెపిపంద్ 
సౌమయ. 
విరామ  స్మయం  అవవాగానే    సౌమయ   అకకిక్ 
చెపిపంద్- "నేను  నీళ్ుళ తారిగ  వసాతనకాకి" అని. 

"దానిదేముంద్, వెళ్ళ తారిగ రా" అననీద్ అకకి.

అంత,  సౌమయ    సోముని   వెంట్రబెట్రుటాకొని 
అడవిలోక్   పరుగతితంద్.
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అడవిలో   పండలిను     కోస్ుకుంట్రూ,  తింట్రూ 
ఒక   కొండమీద్క్    చేరుకునానీరు  సౌమయ, 
సోము.  అకకిడ  వాళ్లికు  ఒక  పాత్  గుడ 
కనబడంద్. 

"అరే,  ఈ  గుడ  ఎకకిడనుండ  వచిచంద్?! 

ఇనేనీళ్ుళగా  నేను  ఇకకిడే  ఉనానీను;  అయినా 
ఇద్ఎపుపడూ  కనబడనే  లేదు!" 

ఆశచరయపోయింద్ సోము.
సౌమయకూడా ఆ గుడని ఎపుపడూ చూడలేదు. 

కానీ  త్నకు  అనీనీ  త్ల్సినట్రులి  పోజు  పెటిటాంద్. 

"లోపల్క్ వెళ్దం పద!" అననీద్.

ఇదదరూ  ఆ  గుడలోక్   వెళ్ళరు.  గుడ   లోపల 
చాలా   చీకటిగా   ఉననీద్.   దారి   అస్సులు 
కనబడట్రమ లేదు.  దాంతో  సోముక్ భయం 
వేసి, వెంట్రనే   బయట్రక్  వచేచసింద్. 

సౌమయక్  కూడా   చాలా  భయం  వేసింద్గానీ, 

సోము  ముందు  పోజు  కొటాటాలని,  అలాగే 
ముందుక్  వెళ్ళంద్. 

గుడ మధ్యకు చేరుకునే స్రిక్, సౌమయ  కాళ్ళకు 
ఏదో  చుట్రుటాకుననీద్.  నడుముకు   ఏదో  అడడాం 

వచిచంద్.  చేత్ులు  రెండూ  కల్పి 
కట్రటాబడాడాయి!  త్నకు   త్లీకుండానే   ఏదో 
ఉచుచలో   చికుకికుంద్  సౌమయ.    ఆ  పాపకు 
చాలా  భయం  వేసింద్.  బిగగరగా   కేకలు 
వేసింద్.  

ఆ కేకలు  బయట్ర ఉననీ సోముకు వినబడలేదు 
గానీ, అకకిడ ఉచుచను  బిగంచిన మంత్రగత్తక్ 
మాత్రం బాగా వినబడాడాయి. 

 ఆ   మంత్రగత్త  గబుకుకిన  అట్రు  తిరిగ  వచిచ, 

ఉచుచలో చికుకికుననీ  సౌమయని చూడగానే  "హ హు 
హ హు   హ హు  హ హు   హ హు"   అని   బిగగరగా   నవివాంద్. 

"నువువా  చాలా  చిననీగా,  లేత్గా  ఉనానీవు  పిలాలి, 
నినునీ  కొరుకొకిని తింటే చాలా బాగుంట్రుంద్. 

కానీ  నీవలలి  కావాల్సున  పని  ఒకటి  ఉంద్-  ఏం 
చేస్ద్?  ఆ  పననైాక,  కావాలంటే  అపుపడు 
తింటాను నినునీ" అంద్.

సౌమయక్  ఏడుపు  వచిచంద్.  "అకకిక్  అబదధం 
చెపిప  వచిచనందుకు  త్గన  శాసిత   అయియంద్. 

ఇపుపడు  ఎటాలిగఒకలాగా  త్పిపంచుకోగల్గత 
బాగుండు.  ఇంకెపుపడూ  అకకిక్  అబదధం 
చెపపను" అని ఏడచింద్.
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"ఊరికే  ఏడవకు  పిలాలి,  గుడ  లోపల్క్  పో. 

అకకిడ  అమమవారి  వేల్క్  ఒక   ఉంగరం 
ఉంట్రుంద్.  దానినీ   నేను  సొంత్గా 
తీస్ుకోలేను-  నీలాంటి  మంచి  పిలలిలే  దానినీ 
తీయగలరు.  దానినీ  త్చిచ  నాకు  ఇచాచవంటే, 

నినునీ  వద్లేయట్రం  గురించి  ఆలోచిసాతను 
నేను-  జాగరిత్త,  ఇకకిడ  అంతా  పాములు 
తిరుగుత్ునానీయి-  దొంగ  వేషాలు  వెయయకు. 

నేరుగా లోపల్క్ పో" అననీద్ మంత్రగత్త.
"నేను  పోను"  అని  అరుదాదమనుకుననీద్ 
సౌమయ. కానీ ఏం  పరియోజ్నం? వేరే దారి  లేదు 
కదా?  అందుకని    మారు  మాటాలిడకుండా 
గరభుగుడ   లోపల్క్   పోయింద్.  అకకిడ 
అమమవారి  విగరిహం   పెదదగా  నిలబడ  ఉననీద్. 

సౌమయ   అమమవారి  వేల్క్  ఉననీ    ఉంగరానినీ 
తీస్ుకొని   త్న   గుపిపటోలి   పెట్రుటాకొని   వెనుకకు 
తిరిగంద్.  అంత్లోనే  సోము  మాట్రలు 
వినబడాడాయి  పైెనుండ- పైెన ఉననీ  కననీంలోంచి 
చూస్ుతననీద్ అద్! 

"ఏం  చేయబోత్ునానీవు  ఉంగరానినీ?! 

మంత్రగత్తకు  ఇవవాకు!  దానినీ   రుద్ద,  త్ుడచి, 

కడగ-  ఇంకేదైనా  చేసి  చూడు-  దానిలో 
ఏముందో  చూడకుండా  ఊరికే  మంత్రగత్తకు 
ఇచేచస్త ఎలాగ?" గుస్గుస్గా అననీద్  సోము.

"అవునవును-  ద్నిలో   ఏదో  శక్త  ఉండే 
ఉంట్రుంద్"  అని   ఉంగరానినీ  పెట్రుటాకొని  దానినీ 
గబగబా రుద్దంద్ సౌమయ. 
వెంట్రనే ఉంగరంలోంచి  పెదదగా పొగ  వచిచంద్. 

చూస్ూతండగానే  ఆ  పొగలోంచి   ఒక  భూత్ం 
వచిచంద్.  "నమసాకిరం  పాపా!  నేను  ఈ 
ఉంగరం  భూతానినీ!  నీకు  ఏదైనా  ఒక  మలు 
చేసాతను.  అడుగు"  అననీదా  భూత్ం,  వంగ 
సౌమయకు నమస్కిరిస్ూత.
"ననునీ    ఈ   మంత్రగత్త   నుండ   రకంచి   మా 
బడక్  చేరుచ" అడగంద్ సౌమయ.  
"ఎంత్  చిననీ  కోరిక  కోరావు!  ఒకకి  క్షణంలో 
నరవేరుసాతను. కళ్ుళ మూస్ుకో ఒకకి క్షణం!" 

అని ఉంగరం భూత్ం సౌమయను అకకిడనుండ 
మాయం చేసి వాళ్లి బడలోక్ చేరిచ వద్ల్ంద్.

ఎంతో  స్పటినుండ  సౌమయకోస్ం 
వెత్ుకుత్ునానీరు  వాళ్లి  స్నీహిత్ులూ, 
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అకాకినూ. వాళ్లింతా సౌమయను చూడగానే త్న 
చుట్రూటామూగ  పరిశనీల  వరషం   కురిపించారు- 

సౌమయ  జ్రిగందంతా  చెబిత  వాళ్లింతా  బిగగరగా 
నవావారు-  "భలే   చెబుత్ునానీవే,  కొత్తపల్లి 
కథలాగా?!" అనానీరు.

"కాదు,  నిజ్ం!  కావాలంటే ఇద్గ చూడండ, 

ఉంగరానినీ!"  అని  మూసి  ఉననీ  త్న  గుపిపటిని 
త్రిచింద్ సౌమయ. అందులో ఉంగరం లేదు!
పిలలిలందరూ  మళ్ళ  నవావారు.  "భలే  కల 

వచిచనట్రులింద్ సౌమయక్!" అనానీరు. 

"కావాలంటే  సోము  వచాచక  అడుగుదాంలే. 

అయినా ఆ మంత్రగత్త  బెడద త్పిపంద్- అంత 
చాలు" అనుకొని, నవివా ఊరుకుననీద్ సౌమయ.
అయిత  పెదదయాయక  ఎనినీసారులి  ఆ  కొండ 
ఎక్కినా  మళ్ళ  సౌమయకు  గుడ  కనబడలేదు; 

మంత్రగత్త  కూడా  కనబడలేదు;  ఉంగరమూ 
దొరకలేదు!
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టీచర: చింట్రూ బలుబుని కనిపెటిటాన వాడు, కరెంట్రుని కనిపెటిటాన  వాడు- వీళ్ళదదరిలో  ఎవరు 
గొపప?

చింట్రూ: ఇదదరూ కాదు, సివాచ్ ను  కనిపెటిటాన వాడు గొపప! ఎందుకంటే వాడు లేకపోత కరెంట్రు 
ఐపోత్ుంద్, బలుబులు మాడపోతాయి!

స్ుబుబు: ఏంటారి! గులాబి, జామ మొకకిల్నీ  ఒకే  దగగర కల్పి నాట్రుత్ునానీ వెందుకు?

వెంగళ్పప: రెండూ కల్పి నాటిత  చెట్రుటా పెదదయాయక  గులాబ్ జామ్ లు  కాసాతయని!

వెంగళ్పప: ఎననీడూ  బిజీగా  ఉండని టెల్ఫోన నంబర ఏదో కనుకోకి?

స్ుబాబురావు: త్లీదురా!

వెంగళ్పప: ఆ మాత్రం త్లీదా?  రాంగ్ నంబరు!
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దొ ర ు లి దొ ర ు లి పు చ చ కా య  
కథనం: హెచ్.ఆర.కారితక, 4 వ త్రగతి, శీరి చెతై్నయ  చిలరిడనసు  అకాడమి, రాజ్ంపేట్ర, కడపజిలాలి. 

ఒక  ఊరిలో   ఒక   పొటేటాలుండేద్.  అద్   రోజూ   ఊరి 
బయట్ర  కెళ్లి  మత్మసి  వచేచద్. ఒకసారి  ఆ ఊరిలో 
కరువొచిచంద్.  మనుషులకే   కాదు,  పశువులకు 
కూడా   తిండ   దొరకడం   కషటామైంద్.  అలా   తిండ 
దొరకక  పొటేటాలు బకకిచిక్కి  పోయింద్. 

ఆ  ఊరిక్   కొంత్దూరంలో   ఒక  అడవి  ఉంద్.  ఆ 
అడవిలోక్   తిండ   కోస్ం   బయలుదేరింద్  పొటేటాలు. 

దారిలో   ఒకనకకి   ఎదురెైంద్  దానిక్.  నకకికు 
పొటేటాలును   చూడగానే   నోటోలి    నీరూరింద్.  "పొటేటాలు   బావా...  పొటేటాలు  బావా...  నినునీ 
తినాలనిపిసోతంద్" అంద్. 

దానికా   పొటేటాలు   బాగా   ఆలోచించి,  "నకకి  బావా, 

నకకిబావా!   ఇపుపడు   నాలో    ఎముకలు   త్పప, 
కండలు   లేవు.  చాలా   రోజుల   నుండ   తిండ  తినక, 

స్గానిక్   స్గం   చిక్కిపోయాను.  ననొనీద్లేస్త    నలలి 
కొండకు   వెళ్లి   నాలుగాకులు,  ఎరరికొండకు   వెళ్లి 
ఏడాకులు,  పచచకొండకు   వెళ్లి   పదాకులు    మసి, 

బాగా   బల్సి  వసాతను-  అపుపడు   తిందువుగానిలే" 
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అంద్. "అలాగా....  ఐత   తొందరగా  పోయి,  బాగా  బల్సిరా,  పో!"  అని  దానినీ  విడచిపెటిటాంద్ 
నకకి. 

బరత్ుకుజీవుడా   అని  పొటేటాలు  కాస్త    దూరం వెళ్ళందో 
లేదో- ఈసారి  ఒక పుల్ ఎదురు వచిచంద్. అద్ ఒకకి 
ఉదుట్రున  ఎగరి  పొటేటాలును  పట్రుటాకొని-  "పొటేటాలు 
బావా,  పొటేటాలు  బావా!  నినునీ  తినాలనిపిసోతంద్" 

అననీద్.  దానికా  పొటేటాలు  "పుల్  బావా-పుల్బావా  ! 
ఇపుపడు  నాలో  ఎముకలు  త్పప  కొవువా  అస్సులేలిదు. 

ననొనీద్లేస్త  నలలి  కొడకు  వెళ్లి  నాలుగాకులు,  ఎరరి 
కొండకు  వెళ్ళ  ఏడాకులు,  పచచ  కొండకు  వెళ్ళ 
పదాకులు  మసి  ,  బాగా  బల్సి  వసాత.  అపుపడు  తిందువు  గానిలే  "  అంద్.  "అలాగా!  అయిత 
తొందరగా పోయి, బాగా బల్సి  రా- పో!" అని దానినీ విడచిపెటిటాంద్ పుల్. 

"హమమయయ"  అనుకుంట్రూ   వేగం   పెంచి   కాస్త 
దూరం   వెళ్లిందో   లేదో-   అంత్లోనే   ఈసారి  ఒక 
సింహం   ఎదురొచిచంద్.  "పొటేటాలు   బావా,పొటేటాలు 
బావా!  నినునీ   తినాలనిపిసోతంద్!"  అంద్.  దానికా 
పొటేటాలు  "సింహం  బావా-  సింహం  బావా  !  ఇపుపడు 
నాలో  ఎముకలు  త్పప  కొవువా  అస్సులేలిదు  కదా. 

అందుకని  ననొనీద్లేస్త,  నలలి  కొండకు  వెళ్లి 
నాలుగాకులు,  ఎరరి  కొండకు  వెళ్ళ  ఏడాకులు,  పచచ 
కొండకు  వెళ్ళ  పదాకులు  మసి  ,  బాగా  బల్సి  వసాత. 
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అపుపడు తిందువు గానిలే " అంద్. "ఓహో అలాగా! అయిత తొందరగా పోయి, బాగా బల్సి  రా- 

పో!" అని దానినీ విడచిపెటిటాంద్  సింహం. 

అటాలి    నకకిను,  పుల్ని,  సింహానినీ    త్పిపంచుకొని 
పొటేటాలు కాసాత  నలలికొండకు  వెళ్లింద్-  నాలుగాకులు 
మసింద్.  ఎరరికొండకు   వెళ్లింద్-   ఏడాకులు 
మసింద్.   పచచకొండకు   వెళ్లింద్-   పదాకులు 
మసింద్.   బాగా   బలంగా   త్యారెై,  తిరుగు 
పరియాణం  పటిటాంద్. 

కానీ   దారిలో   సింహం,  పుల్,  నకకి   ఎదురు 
చూస్ుతంటాయి   కదా  త్నకోస్ం?  వాటినలా 
త్పిపంచుకోవాల్  ?"  అని   ఆలోచించి,  అకకిడే  ఉననీ 
ఓ  పెదద  పుచచకాయలో  దూరిందద్. పుచచకాయలో   దూరి, "దొరులి  దొరులి  పుచచకాయ  దొరలికుంటే 
దోస్కాయ"  అను  కుంట్రూ,  దొరులికుంట్రూ   వెళ్లింద్.  అలా   దొరులిత్ూ   ఉంటే   దారిలో    సింహం 
ఎదురెై   "ఇదేంటి,  ఇలా   దొరులిత్ూ  ఉందే?!"  అని   దానిని   కాల్తో     వేగంగా   త్నినీంద్.  దాంతో 
పుచచకాయ   మరింత్  వేగంగా  ఉరకడం   మొదలటిటాంద్. 

మరి  కాస్త   దూరం   వెళ్లిక   పుల్   ఎదురెైంద్.  అద్ 
కూడా   "ఏంట్రబాబు!  ఇదేదో  కాయ,  భలే   దొరులిత్ూ 
ఉందే  ?" అని,  కాల్తో  ఈడచ  ఒక త్నునీ   త్నినీంద్. 

దానితో   పుచచకాయ   మరింత్   వేగంగా   ఉరకడం 
మొదలటిటాంద్. 
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అలా   ఇంకొం  చెం   దూరం   వెళ్ళగానే  నకకి 
ఎదురెైంద్.  పుల్,  సింహంలా   కాదు-  నకకి 
త్ల్వెైంద్.  కనుక   "ఈ  పుచచ  కాయేంటి,   ఇలా 
దొరలిడమంటి?  ద్ని  స్ంగతి   కనుకోకివాల్"  అని 
దాని   వెంటే   ఉరకడం   మొదలు  పెటిటాంద్. 

పుచచకాయలో   ఉననీ   పొటేటాలు   త్న   వెనకే   నకకి 
రావడం   చూసి, 'దానిక్   దొరకూడదు'  అనుకొని, 

"దొరులి  దొరులి  పుచచకాయ!  దొరలికుంటే 
దోస్కాయ!"  అనుకుంట్రూ   మరింత్   వేగంగా 
దొరిలింద్.  అటాలి  కొంత్  దూరం  పోగానే  దారిలో  దానిక్  ఒక  పెదద బండ రాయి   అడడా మొచిచంద్, 

దానిక్. పుచచకాయ  వేగంగా  వెళ్లి  బండరాయిక్  కొట్రుటాకుంద్: అంత- ఆ దబబుకు  అద్  ఫట్ మని 
పగల్  రెండు  ముకకిలైంద్! పొటేటాలు కాసాత  బయట్ర పడంద్! 

పొటేటాలును   చూడగానే    నకకి  ఇక్ల్స్ూత   "అమమ 
దొంగా!  నువావా,  లోపలుంద్?  ననేనీ   త్పిపంచుకొని 
పోదామనుకునానీవా?" అని ఎగరి  దానినీ  పట్రుటాకుంద్. 

అపుపడా   పొటేటాలు  "అద్   కాదు   నకకి   బావా!  నీ 
దగగరకు   వస్ూత    ఉంటే,  దారిలో   నాకు   బాగా 
ఆకలేసింద్.  దారిలో   కుందేలు   వారింటోలి   పెళ్ళ 
భోజ్నాలు   ఏరాపట్రులి   జోరు  జోరుగా    జ్రుగు 
త్ునానీయి   కదా-  వడలు,  పాయసాలు   వదదనానీ 
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కొస్రి  కొస్రి  వడడాంచారు. అవనీనీ  తినేసాక, నా పొట్రటా ఎంత్ నిండపోయిందంటే, ఇంక  నీ దగగరకు 
వచేచందుకు   నేను  నడవనేలేక  పోయాను. అందుకే  ఇలా  పుచచకాయలో  దూరి, దొరులి కుంట్రూ 
వచాచను. బాగునానీవుగా?" అని   నమమ  బల్క్ంద్. 

ఈ   మాట్రలు   వినే  స్రిక్   నకకి   బావక్   నోరూరింద్.  నకకి   మనస్ులో   భావం   గరిహించి   పొటేటాలు 
వెంట్రనే  అననీద్- "నకకి బావా! నేను ఎకకిడకీ పోనులే, ననునీ  రేపు అయినా  తినొచుచ.  ముందు 
నువువా వెళ్ళ  కుందేలు ఇస్ుతననీ పెళ్ళ  విందు ఆరగంచిరా" అని  విందు  జ్రిగే  చోట్రు  చెపిపంద్. నకకి 
స్ంబరపడపోయి, పొటేటాలు  చెపిపన  చోట్రుకు  చేరుకుంద్. తీరా చూస్త  అకకిడ  నిజ్ంగా  ఏ విందూ 
లేదు- అద్  పుల్ నివసించే గుహ! నకకి  ఆ గుహలో అడుగు పెటిటాందో లేదో, బాగా  ఆకల్గొని  ఉననీ 
పుల్   నకకిమీద్క్  ఉరిక్, దానినీ పట్రుటాకొని  లొట్రటాలేస్ుకుంట్రూ   తినేసింద్. 

ఇంకేముంద్,  పొటేటాలు   బతిక్  పోయింద్- "ఇంకెపుపడూ  అడవిలో  అట్రువెైపుకు  వెళ్ళను  సావామీ" 

అని దండం పెట్రుటాకుననీద్ గుమమడకాయక్.
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ఎ వ రి నో  క న ు కో కి ం డ !

రాము: పొదుదననీ  మా ఆవిడకీ నాకూ పెదద  
యుదధమైపోయింద్రా!

సోము: ఏం చేశావు?

రాము: నాకు  తికకిరేగత  ఊరుకుంటానా? 

స్ుబబురంగా చిత్కొకిటేటాశాను!

సోము: అయోయ! మరి మీ ఆవిడ తిరగబడలేదా!?

రాము: లేదురా! నేను చిత్కొకిటిటాంద్  వంటిటోలి  
సామానలిని!!

త్ ర గ ని  ఆ స్ ు తల ు !

విశవానాధ్ం: మీ నాననీగారు పోయారట్రకదా 
పాపం! చనిపోయేముందు ఏమైనా  
అపపగంచారా?

వీరభదరం: అపపగంచారండ, మా అననీయయక్ 
5లక్షలు, నాకు4లక్షలు, మా త్ముమడక్ 
3లక్షలు- 

విశవానాధ్ం: ఎంత్నైా  ముందు 
చూపుననీవాడు  మీనాననీ! ఆసితరూపంలో 
ఇచాచడా,  డబుబురూపంలోనా?

వీరభదరం: అపుపరూపంలో ఇచాచడండ!

నవవాండ!
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మా రి న  శి వు నా జ్ ఞ
ఆవులూ ఎదుదలూ మనక్ ఎందుకు స్వ చేస్ుతనానీయో చెపేప భలే కథ ఇద్. ద్నినీ చద్వాక ఆవుల గురించీ, ఎదుదల  
గురించీ, మన అలవాట్రలి  గురించీ, శివుడ గురించీ, శివునాజ్ఞ గురించీ కూడా ఆలోచించచుచ...!

రచన:రాథ మండువ, ఉపాధాయయిని, రిషి వాయలీ స్ూకిల్, మదనపల్లి, చిత్ూతరుజిలాలి.

పూరవాం   భూలోకంలో   ఆవులు,  ఎదుదలు 
ఉండేవి  కావు.   కెలైాస్ంలో   ఉండే   శివుడక్ 
వాహనంగా ఉండేద్ ఎదుద. ఆవు, ఎదుదక్  భారయ 
కదా,  అందుకని  అద్   కూడా  మరి  అకకిడే 
ఉండేద్.   స్రే,  అపుపడేమైందంటే, 

బరహమదేవుడు     మానవులందరీనీ     స్ృషిటాంచి, 

"భూలోకంలో  ఈ   మానవులంతా  ఎలా 

జీవించాలో,  వాళ్ుళ  పాటించవలసిన 
నియమాలు   ఏమిటో   నువేవా   చూస్ుకోవాల్ 
ఈశవారా!" అనానీడు. 

"స్రేలే,  నేను  ఆలోచించి  చెబుతాను 
వాళ్లిందరికీ!"  అనానీడు  శివుడు.  ఇక  ఆనాటి 
నుంచీ  ఆయన   శరిదధగా  ఆలోచించి, 
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మానవులంతా   పాటించవలసిన 
నియమాలను   ఒకకిటొకకిటిగా    దండోరా 
వేయించసాగాడు త్న వాహనమైన ఎదుదతో.

ఒక రోజు  ఎదుదని పిల్చిన శివుడు, "బస్వనానీ! 
భూలోకంలో   పరిజ్లంతా  ఎంత్  కంపు 
కొడుత్ునానీరో  చూశావు  కదా?!  అందుకని 
నువువా   ఈ  రోజే  భూలోకానిక్   వెళ్ళ   దండోరా 
వేసిరావాల్- 'మానవులంతా మూడు పూట్రలా 
సానీనం   చేయాల్;  ఒక   పూట్ర  తిండ  తినాల్  ' 
ఈ  స్ంగతి   అందరికీ  చెపిపరా,  పో.  వెంట్రనే 
వెళ్ుళ!" అని  అజాఞపించాడు.

"అలాగే దేవా!" అంద్ ఎదుద. 

అయిత  దానిక్  ఆ రోజున ఎకకిడకీ   వెళ్ళలని 
లేదు. ఇంటి  దగగర  త్న  భారయ  ఆవు   పచిచ గడడా 
పచచడ,  జొననీ   కంకుల   పపుప,  స్జ్జ  రొటెటాలు 
చేసోతంద్: దాని  మనస్ంతా  తిండ  పైెనే  ఉంద్. 

ఒకకి క్షణం పాట్రు అద్ "ఇవాళ్లి వెళ్ళనులే, రేపు 
వెళ్తను"  అనుకుననీద్.  కానీ  అద్  కుదరదు- 
శివునాజ్ఞను నరవేరాచల్సుందే!  

'స్రే  ,  ఏం  చేసాతం?!  త్వారత్వారగా  వెళ్ళ 
భూలోకంలో   ఈ  చిననీ  దండోరా  వేసి  వచేచస్త 
స్రి-  హాయిగా   మంచి   భోజ్నం   చేయచుచ  ' 
అనుకొని   వడ వడగా  భూలోకం చేరింద్ ఎదుద.
"అందరూ   వినండహో!  శివునాజ్ఞ  -  ఇద్ 
శివునాజ్ఞహో!  -ఇకనుండ   పరితి  ఒకకిరూ 
మూడు   పూట్రలా  తినాలహో;  ఒకకి   పూట్ర 
సానీనం   చేయాలహో!  అందరూ 
గురుతంచుకోండహో!  ఇద్  శివునాజ్ఞహో! 

మీరరానిదహో!"  అని   అరుస్ూత,  డపుప 
కొట్రుటాకుంట్రూ   తిరిగ  తిరిగ  అందరికీ  చెపిపంద్ 
ఎదుద.  ధాయస్ంతా   ఇంటిమీదా,  భారయ   చేసిన 
వంట్ర   మీదా   ఉననీ   ఎదుదక్  త్ను  చేసిన   త్పుప 
త్ల్యనేలేదు  కెలైాస్ం  చేరేదాకా!
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కోపంగా   చూస్ూత   దావారంలోనే   నిలబడ 
ఉనానీడు  శివుడు!  ఆయన   వెనకగా   నిలబడ 
ద్గులుగా   చూసోతంద్  పారవాత్మమ.  చేత్ులు 
నలుపుకుంట్రూ   ఆందోళ్న   పడుతోంద్ 
ఆవమమ. 

ఏం  జ్రిగందో  అరథం  కాక  అయోమయంగా 
వారి  వెైపు  చూసింద్ ఎదుద.
"ఒక  పూట్ర   తిని   మూడు   పూట్రలా   సానీనం 
చేయమని  చెపిప  రమమంటే, మూడు  పూట్రలా 
తిని   ఒక  పూట్ర   సానీనం   చేయాలని   దండోరా 
వేసి   వసాతవా?"  అనానీడు  శివుడు 
మండపడుత్ూ.

నాల్కకిరుచుకుననీద్  ఎదుద-  "క్షమించండ 
దేవా!" అంద్.

"క్షమించాలా?  ఇద్   ఎంత్  పెదద   త్పోప 
త్లుసా?! ద్నినీ ఇక ఎవవారూ మారచలేరు! ఈ 
త్పుపక్  నువేవా   బాధ్యత్  వహించాల్, త్పపదు!" 
అనానీడు శివుడు. 

"ఏం చేయమంటే  అద్ చేసాతను. శలవియయండ 
సావామీ!  అంద్  ఎదుద- "ఆఁ..ఏముంద్,  మళ్ళ 
దండోరా   వేసి   రమమంటాడు   అంత   కదా! 

అంత్గా  అయిత  భోజ్నం  చేసాక  వెళ్ళ  చెపిప 
రావచుచ " అని మనస్ులో అనుకుంట్రూ. 

"నువువా   నీ  భారయ   బిడడాలతో   స్హా   శాశవాత్ంగా 
భూలోకంలోనే   ఉండు.  మానవులుననీంత్ 
కాలం  నువువా , నీ బిడడాలు-బిడడాల బిడడాలు- అలా 
అందరూ   పొలాలు  దునినీ,  మానవులక్ 
మూడు   పూట్రలకీ   కావలసిన   ఆహారానినీ 
స్మకూరుస్ూత   జీవించండ!"  అని  శపించి, 

'ఇంకేమీ  మాటాలిడేద్   లేదు'   అననీట్రులిగా 
విస్విసా   నడుస్ూత   లోపల్క్   వెళ్ళపోయాడు 
శివుడు. 

ఆయనినీ  అనుస్రించింద్ పారవాత్మమ.
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ఎదుద  అవాకకియియంద్.  'అయోయ!  మారిన 
శివునాజ్ఞని   శివుడు  కూడా 
మారచలేదే!'అనుకుననీద్.  

అయినా  చేస్దేముననీద్?  భారయ   పెటిటాన 
భోజ్నానినీ   ఇషటాంగా   తినేసి,  అట్రుపైెన 
కాపురానినీ  భూలోకానిక్  త్రల్ంచింద్.

అపపటి  నుండ అద్  భూలోకంలోనే  ఉంట్రూ, 

పాపం   మన   పొలాలని   దునినీ    పంట్రలు 
పండసోతంద్. 

త్న   భరతకు    స్హాయపడాలని,  ఆవు   పాలని 
ఇసోతంద్. అదననీమాట్ర స్ంగతి!
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గురువులు మీరే  జాఞన త్రువులు మీరే
విదయ దానం చేసి జాఞనవంత్ులు చేస్
పరమ పూజుయలు మీరే 
అపర బరహమలు మీరే "గురువులు"

బలపం పటిటా రాత్ను నేరేప 
బత్ుకులు మారేచ బాధ్యత్ మీదే
పగలూ రాతిరి వెలుగూ నిచేచ 
స్ూరుయలు  మీరే- వెలుగుద్వెవాలు  మీరే

 గ ు ర ు వు ల ు  మీ రే   (పా ట్ర )

రచన: శీరి. SSS రావు గారు.

గానం: మంజునాథ, నారాయణమమ, 6 వ 
త్రగతి, MPUPS-బదదలాపురం

ఫలమును ఇచేచ త్రువులకనానీ
దూరదృషిటానిచేచ  గురువులు మిననీ
ఫల్త్ం కొరకు పారికులాడని 
వయకుతలు మీరే- ద్వయశకుతలు  మీరే        "గురువులు"

మంచిని పెంచే  మారగం చూపే 
చెడునూ త్ుంచే  కంచెను వేస్
రక్షణ మీరే- మా బాధ్యత్ మీదే
మంచి మారగం చూపే వేగుచుకకిలు మీరే    గురువులు"
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       నీ ళ్ లితో  మ ం ట్ర ల ు!

రచన:  శీరి  యస.శంకర  శివ  రావు,  ఇందరజాల్కులు/ఉపాధాయయులు,  యంపియుపియస,  బదదలాపురం, 

కనగానపల్లి మండలం, అనంత్పురం జిలాలి.

పొడరాళ్ళపల్లి- అకకిమమకొండలో గుండుదోన 
క్రింద  ఓ   మరిరిమాను.  మధాయహనీం   పూట్రలోలి 
పశువుల  కాపరులి  పశువులకు  నీళ్ుళ  తాపాక, 

వాటిని  ఆ  మరిరిమాను క్ందే  వద్ల్ కొంత్స్పు 
విశారింతిగా  పడుకుంటారు.  మూడు  వారాల 
నుండ  ఆ  చెట్రుటాక్రింద  ఒకాయన 
కనబడుత్ునానీడు-  కాషాయవస్తరం; 

త్లలిటిగడడాం-  జుటేటామ  అట్రటాలుకటిటా, 
త్లపాగాలాగా  చుట్రుటాకుని  ఉననీద్.  ఎవరో 
సాధ్ువు  అననీమాట్ర-  కళ్ుళ  మూస్ుకుని 
ఉనానీడు;  అననీం  తినడు;  ఎపుపడో  ఒకసారి 
లేచి, చెలమలోని నీళ్ుళ తారిగ, మళ్ళ  ధాయనంలో 
కూరుచంటాడు.  ఆయన   వింత్  ద్నచరయ 
స్ంగతి  పశువుల  కాపరలి  దావారా  అనినీ 
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పలలిలలోనూ త్ల్సింద్.  

పరిజ్లు  రావట్రం  మొదలుపెటాటారు. 

మొకుకిత్ునానీరు;  టెంకాయలు,  పూలు 
స్మరిపస్ుతనానీరు.  సాధ్ువు  కొందరివెైపు 
చూడడు.  కొందరినేమ   పేరు  పెటిటా 
పిలుసాతడు.  కొందరిక్  త్నకు  తోచిందేదో 
చెబుతాడు.  చలమయయ,  విరుపాక, 

హనుమంత్ులు   ఆయనక్   అకకిడే  ఓ   చిననీ 
కుటీరం   నిరిమంచారు.  త్వారలోనే  భకుతల 
సౌకరాయరథం   కాల్బాట్ర  కాసాత    రోడుడాగా 
మారింద్. ఇపుపడు  ఆ రోడుడా మీద  వాహనాలు 
తిరుగుత్ునానీయి.  మరిరిమాను  పరిస్రాలోలి 
నీటి  సౌకరయం  ఏరపడంద్.   స్తారిలు 
త్యారయాయయి. సాధ్ువుతో  పాటే  రాతిరిళ్ుళ 
కొంత్ మంద్ భకుతలు  నిద్రిస్ుతనానీరు. 

ఆయన చెపిపందలాలి జ్రుగుత్ుననీదని  పరిచారం 
మొదలైంద్.  భకుతలు  కానుకలు   ఇవవాట్రం, 

సాధ్ువు  చుట్రూటా  ఉననీ  శిషుయలు  వాటిని 
అందుకోవట్రం  జ్రుగుత్ుననీద్.  ఆయన  శిషయ 
బృందం   త్వారలోనే  బాగా  పెదదదయింద్. 

సాధ్ువు   కాసాత   సావామీజీ  అయాయరు. 

సావామీజీక్  రాని  విదయ  అంట్రూ  లేదు.  వెైదయం, 

జోయతిషం,  వాస్ుత-  ఏదంటే  అద్ 
చెబుతాడాయన.  ఇవనీనీ  ఒక  ఎత్ుత;  దోష 
నివారణకుగాను ఆయన చేస్  పూజ్లు మరొక 
ఎత్ుత.  
దోష  నివారణ  పూజ్  చాలా  పరితయకంగా 
ఉంట్రుంద్.  అందరికీ  అద్  పరితయక  ఆకరషణ 
కూడా.   దోషం  ఉననీ   వాళ్ళందరూ   దూరం 
దూరంగా  కూరొచని  ఉంటారు  ఇస్ుకలో. 

ఎవరిక్  వాళ్ుళ   హారతి  పళ్ళంలో  పస్ుపు 
కుంకుమ  కల్పిన  నీళ్ుళ  పోసి  పెట్రుటాకుని, 

సావామివారికోస్ం  వేచి  చూస్ుతంటారు. 

సావామీజీ   శిషయ  బృందంతో  బాట్రు   వచిచ, 

అమమవారిక్   పూజ్  చేసి  హారతి  ఇసాతరు. 

కరూపరపు  స్ువాస్నలతో  ఆ  పారింత్ం  అంతా 
ఘుమఘుమలాడుత్ూంట్రుంద్.  అట్రుపైెన 
సావామీజీ  ఒకకిరొకకిరి  దగగరికీ  వసాతరు. 

ఎవరిముందుననీ   హారతి  పళ్ళనినీ  వారి  చుట్రూటా 
తిరిపిప  ద్షి ఠితీసాతరు.  ఆ నీటిని వారి ఎదురుగానే 
ఇస్ుకలో  పోసాతరు.  సావామీజీ  శిషుయడొకడు 
అగగపులలి  వెల్గంచి  ఆ  నీళ్ుళ  పోసిన  చోట్ర 
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వేసాతడు.  మరుక్షణం   అకకిడ   మంట్రలు 
మండుతాయి! 

సావామీజీ  స్ంతోషంగా నవివా, వారిని 
పరిశంసిసాతరు.  వాళ్లి  దోషాలు,  వాళ్లి 
శత్ురివులవరో  చేసిన  త్ంతారిలు,  రోగాలు, 

వాళ్లిని  పటిటాన  దయాయలు-భూతాలు  ఇవనీనీ   ఆ 
మంట్రలోలి  కాల్  బూడదైపోయినందుకు 
మచుచకుంటారు.  అట్రుపైెన  వాళ్లింతా 
ఆశరిమానిక్   వాళ్లి  దగగరుననీ  బంగారం,  డబుబు 
దానం  చేసాతరు.  కొంత్  మంద్నుండ 
పరితయకంగా  మరింత్    సొముమను   వస్ూలు 
చేసాతరు శిషుయలు.

కొంత్మంద్  ముందు  మంట్రలు  రావు. 

అటాలింటి వాళ్లిని  'ఇంకా  కొనినీ  వారాలు  ఇకకిడే 
నిదర  చేయండ'  అంటారు.  అటాలి   ఆ  పరిదేశం 
అంతా  ఎపుపడూ  మనుషులతో  క్ట్రక్ట్రలాడ 
పోత్ుననీద్;  ఒకరిని చూసి  ఒకరుగా  అందరూ 
వస్ుతనానీరు.  సాథనిక  పేపరలిలో  సావామీజీ  పరితయక 
పరికట్రనలు  ఇస్ుతనానీరు;  పతిరికలవాళ్ుళ 
ఆయనినీ   కొనియాడుత్ూ   పరితయకంగా 
రాస్ుతనానీరు.  ఆ  పతిరికలు  ఉచిత్ంగా  ఇచేచ 
కాయలండరలిలో  సావామివారి   ముఖ్ం 
వెల్గపోత్ూ కనబడసాగంద్. 

***

శంకరయయద్  కూడా  పొడరాళ్ళపలేలి-  పిలలిల 
చదువుల కోస్ం  పట్రనీంలో  ఉంట్రునానీడు. 'ఈ 
పరిపంచంలో  ఏద్  జ్రిగనా  దానిక్  మనం 
కనుకోకిగల కారణం ఒకటి ఉండ తీరుత్ుంద్' 

అని  అత్నిక్  చాలా  నమమకం.  అందుకనే 
శంకరయయ   "సనైసు  పరిచార  వేద్క"లో 
స్భుయడయాయడు.  గారిమాలోలి 
మూఢనమమకాలని    పారదోరిలేందుకు   కృషి 
చేస్ుతనానీడు.  'మంతారిలు,  త్ంతారిలు  లేవు- 
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ఉననీవనీనీ  మాయజికుకిలే'  అనే  శంకరయయ    ఓ 
రోజు  కాయలండరోలి  సావామీజీ   ముఖ్ం  చూసి, 

"ఎవరో   నాకు  త్ల్సిన  వాడమలేలినే  ఉనానీడే; 

ఎవరబాబు?!"  అని  త్ల  గకుకినానీడు.  కొంత్ 
స్పటిక్  గురొతచిచంద్-  'వీడద్  ఆ  పరికకి  ఊరే. 

చదవట్రం  కూడా  రాని  పదో  త్రగతి  పిలలిలను 
ఫసటా  కాలిస్ులో  పాస్ు  చేయిసాతనని  చెపిప,  వాళ్లి 
దగగర   డబుబులు  వస్ూలు  చేసి,  ఎవరికీ 
కనబడకుండా   పారిపోయిన  'చీటింగ్ 
చందారిగాడు'  వీడు!'  "అమమ!  మళ్ళ  వేషం 
మారిచ,  గారడ  నేరిచ,  జ్నాలను  మస్ం 
చేస్ుతనానీవా?  ఉండు,  నీ  బండారం  బయట్ర 
పెడతా!" అనుకునానీడు శంకరయయ.
***

దస్రా  సలవుల  స్మయం.  పొరుగు  గారిమం 
నుండ   కొరిత్త   స్నాయసి  ఒకడు   పాదయాత్ర 
చేస్ుకుంట్రూ  పొడరాళ్ళపల్లి  చేరుకునానీడు. 

అత్నితోబాట్రు   పిలలి  శిషుయలూ  వచాచరు 
పద్మంద్. వచీచ రాగానే శిషుయలందరూ  త్లా 
ఒక  త్టెటాడు  ఇస్ుకనూ  తీస్ుకొచిచ  వీధ్ుల 
మధ్యలో  పోసారు.   "రండ!  మీకు 

నచిచనవాళ్లిని   త్లుచుకోండ!  మీ  బోరులో 
నీళ్ుళ  ఒక  గాలిసడు  త్చిచ  ఈ  ఇస్ుకలో 
పోయండ! అగగపులలి గ్సి పడేయండ! నీళ్ళలా 
మండుతాయో  చూడండ!  అంతా 
మహాత్యం!  అదుభుత్  శక్త"  అని   అరుస్ూత 
తిరిగారు.   ఇళ్ళలో  వాళ్ుళ   అందరూ 
వీధ్ులోలికొచాచరు.  ఇస్ుక  కుపపల  మీద 
నీళ్ుళపోసి  అగగ  పులలితో  వెల్గంచారు. 

ఆశచరయం! నీళ్ుళ మండాయి!

అంత్లో  పాత్  సావామి  శిషుయలు  కొందరు 
కొత్తసావామిని  కల్సారు.  త్మ  ఆతిధ్యం 
సీవాకరించమని  అభయరిథంచారు.  కొరిత్తసావామి 
చిరునవువా  నవావాడు.  స్రేననానీడు.  త్న 
శిషుయలతోబాట్రు వెళ్ళ పాత్సావామిని కల్సాడు. 

ఒక  గంట్రకలాలి   పాత్సావామి,  కొరిత్తసావామి  కల్సి 
పరిజ్లకు  స్ందేశం  ఇసాతరననీ  వారత  వెలువడంద్. 

ఆ  రోజు  స్భలో  పాత్సావామి  దైవశక్తని 
పరిశంసిస్ూత   ఉపనయసించారు.  కొరిత్తసావామిని 
మచుచకుని, మకైునంద్ంచారు.  

కొరిత్తసావామి  స్టాజికెదురుగా  ఉననీ  ఇస్ుక 
కుపపమీద  నీళ్ుళ  చలాలిరు.  గారిమంలోని 
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యువకుడొకడని గబుకుకిన రమమనానీడు. ఆ 
కుపపను  కెల్క్  లోపల  ఏముందో 
చూడమనానీడు.  వాడు  వెతిక్  పరితయకంగా 
కనబడుత్ుననీ  ఓ  రాయిని  బయటిక్  తీసాడు. 

'దానినీ  వాస్న  చూడు-'  అనానీడు  కొరిత్తసావామి. 

"ఇద్  కారెబైుడు-  మామిడపళ్ుళ,  అరటిపళ్ుళ 
మాగబెటేటాందుకు  వాడే   కారెబైుడు  ఇద్!" 

అనానీడు వాడు , నిరాఘంత్పోత్ూ. 

"ద్నిమీద నీళ్ుళ చల్లిత అసిట్రల్న గాయస్ు 
వస్ుతంద్.  వెల్డాంగువాళ్ుళ  వాడేద్  ఆ  గాయస్ునే! 

ఇద్గ,  ఇపుపడు   ఆ  రాయిమీద   ఇంకొనినీ 
నీళ్ుళ  పోసి,  అంటించి  చూడు-  కావాలంటే" 

అనానీడు కొరిత్తసావామి.

పాత్సావామివారు,  వారి  శిషుయలు  ఒకకిసారిగా 
లేచారు. "మస్ం! దగా!" అని అరిచారు.
ఆలోగా  కొందరు  యువకులు   కారెబైుడుమీద 
నీళ్ుళ  పోసి  మండంచనే  మండంచారు.   ఆ 
వెలుగులో  కొరిత్తసావామి  త్ను  పెట్రుటాకుననీ 
పెట్రుటాడు  గడాడానినీ  తొలగంచాడు.  అత్ను 
మరెవరోకాదు;  ఊరి  వారందరికీ  త్ల్సిన 
శంకరయేయ! 
ఉగరి  రూపంలో  అత్ని  మీద్క్  ఉరక  బోత్ుననీ 
పాత్సావామిని,  శిషుయల్నీ  అకకిడే   మఫీటాలో 
తిరుగుత్ుననీ పోలీస్ులు పట్రుటాకునానీరు. 

శంకరయయ  పదేళ్ళక్రిత్ం  పేపరును  త్రచి 
పట్రుటాకొని  ఊళ్ళవాళ్ళందరికీ  చూపించాడు- 

"గురుత  పట్రటాలేదా,  ఎవవారూ?  చీటింగ్ 
చందరని?!" అడగాడు.

గారిమస్ుతలంతా  ముకుకిమీద  వేళ్ుళ 
వేస్ుకునానీరు. 

"ఔరా!  ఒటిటాక్నే  మనందరినీమళ్ళ   ఓ 
ఆటాడంచేశాడే, వీడు!" అనానీరు. 
"మనందరి  పేరూలి  వాడక్  ముందుగానే 
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త్లుస్ు!  అందుకే  మరి,  అందరినీ  చకకిగా 
పేరు  పెటిటా  పిల్చేసి  గొరెరిల్నీ  చేసాడు"  అనానీడొక 
గారిమస్ుతడు పళ్ుళ నూరుత్ూ.

"అసిట్రల్న  గాయస్ుకు  ఒక  రకం  వాస్న 
ఉంట్రుంద్.  ఆ  వాస్న  త్ల్యకుండా 
సావామివారు  కరూపర  హారతి  ఇసాతరననీమాట్ర! 

త్లలు  ఊపే  గొరెరిలు  ఉననీంత్కాలం  ఇటాలింటి 

చీటింగ్  చందరలు  ఉంట్రూనే  ఉంటారు. 

మనందరం  చదువుకోవలసింద్  అందుకే; 

మన  మూఢనమమకాల్నీ   దూరం 
చేస్ుకునేట్రందుకే!" అనానీడు శంకరయయ .
కోపంతో ఉడక్ పోత్ుననీ గారిమస్ుతల బారినుండ 
చీటింగ్  చందరని,  వాడ  అనుచరులీనీ  కాపాడ 
పోలీస్ు జీపుకెక్కించట్రం పెదద పనే అయింద్!
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జామతోట్రకు పోయాను 
జామ చెట్రూటా  చూసాను
జామ కాయా కోసాను
జామకాయా తినానీను
క్ందకు నేను జారాను
అపుపడూ  ములూలి విరిగంద్
అమామ ననునీ  కొటిటాంద్ 
నానానీ  ములూలి  తీసాడు

చి ని నీ  చే ప
గానం: రజిత్, 4వ త్రగతి, M.P.U.P.S, 

బదదలాపురం.

చిననీ చిననీ చినుకురా 
పెదదవాన కురిస్ రా
వాగు వంక పొంగ రా
చెరవులనీనీ నిండేరా 
చెర చాప తపెరా
చేపలలినినీ పటెటారా

అ మ మ  నా కు  త్ చి చ ం ద్  బొ మ మ
గానం: గంగతిరి, 4వత్రగతి.

అమమనాకు త్చిచంద్ బొమామ
చకకినైనా రబబురి బొమామ

కొత్త గౌను త్చిచ కుటిటానాను
దాని కళ్ళకు కాట్రుటాక పెటిటానాను
బుగగ పెై  చుకకి  పెటిటానాను
"అమమనాకు"

పాల బువవా కల్పి పెటిటానాను
అద్ తిననీనంటే ఒక దబబువేసినాను
అద్ కూయి మంటే జోలపాట్ర 
పాడనాను
"అమమనాకు"

చిటిటా పాట్రలు

ఈ పాట్రల్నీ మీరు ఇంట్రరెనీట్ లో 
http://kottapalli.in వదద వినచుచ! 

http://kottapalli.in/


కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-53

రా జ్ కు మా ర ు డ  సౌ ం ద ర య ం    
ఆంగలి కథ 
మూలం: ద్ హిందూ, ఏపిరియల్ 10, 2012.   అనువాదం: శీరి  పి.వి.పరిసాద, విజ్యవాడ. 

అనగనగా  ఒక  యువరాజు.  ఆ  రాజు 
ఎంత్స్పూ  త్న  అందానినీ  చూచుకొని  మురిసి 
పోత్ుండేవాడు; మమైరచి  పోత్ుండేవాడు. 

ఎవరెైనా   బాట్రసారులు  రాజ్భవనానిక్   వస్త 
"మీరెపుపడైనా   నా  అంత్  సౌందరయవంత్ుణణ 
చూశారా?" అని వాళ్ళనడగేవాడు. అందరూ 
'లేదు'అనే చెపేపవారు. 

ఒకరోజు   దరశనాని  కొచిచన  ఓ   బాట్ర  సారెతై 
"దేవుడు  కూడా   మీ  అంత్  అందంగా 
వుంటాడని  నేననుకోను...!" అంట్రూ  అతిగా 
పొగడాడు. 

దాంతో  పొంగపోయిన  యువరాజు  "దేవత్ల 
కంటే   కూడ  నేనే   సౌందరయ  వంత్ుడనట్ర.." 

అంట్రూ   మరింత్ గొపపగా  చెపుపకునేవాడు. 
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అలా రోజులు  గడుస్ుతనానీయి. 

ఒకరోజు   దేవదూత్లమని   చెపుపకునేవాళ్ుళ 
ఇదదరు  అత్ని  దరశనానిక్  వచాచరు. 

"మీరు  చెపుపకుంట్రుననీంత్ 
సౌందరయవంత్ులో..కాదో..  చూదాదమని 
వచాచం" వివరించారు. 
"ఏమని  తలుచకునానీరు?  నేను  అత్యంత్ 
సౌందరయవంత్ుడనా,  కాదా!?"  ఉతాసుహంగా 
అడగాడు యువరాజు. 

"మిమమల్నీ   ఈ  రోజు   ఉదయం   నిద్రిస్ుతండగా 
చూశాం.  అపుపడు  ఇంకా   అందంగా 
వునానీరు..." ఒక దేవ దూత్ చెపాపడు. 

"నా   సౌందరయం   కొనినీ   గంట్రలోలినే   ఎలా 
త్గగపోయింద్?"  అంట్రూ   స్వకుల్నీ   పిల్చి 
"నేను  ఉదయం  ఇపపటి  కంటే   ఎకుకివ 
అందంగా   వునానీనా?"  ఆరా  తీసాడు 
యువరాజు. 

"మీరు  అపుపడూ  ఇపుపడూ  ఒకేలా   వునానీరు 
పరిభూ!" జ్వాబిచాచరు స్వకులు. 

"మము   దైవ  స్వారూపలం.  మీ   స్వకులు 

చూడలేని వాటిని  కూడా మము  చూడగలం. 

వాళ్ళ  దృషిటా  అస్ంపూరణం.  కనుక   వారు 
చెపిపంద్  నిజ్ంకాదు.  ఆ  విషయం   మీకు 
రుజువు  చేసాతం...."  అంట్రూ   ఒక  దేవ  దూత్ 
రాజుగారినీ   ఒక   పాత్రలో   నీళ్ుళ   త్పిపంచమని 
అడగాడు. 

రాజు వెంట్రనే  ఒక  పాత్రలో  నీళ్ుళ  త్పిపంచాడు. 

దేవదూత్  స్వకుల్నీ  పిల్చి "పాత్రలోని  నీటిని 
మీరు  దగగరగా   పరిశీల్ంచండ.  జాగరిత్తగా 
గమనించండ.  త్రువాత్   గద్  బయటిక్ 
వెళ్ళండ" అని చెపాపడు.  స్వకులు  పాత్రలోని 
నీటిని   జాగరిత్తగా  పరిశీల్ంచి,  బయటిక్ 
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వెళ్ళరు. 
అపుపడు  ఆ   దేవ  దూత్   పాత్రలోంచి   ఒక 
అరచెంచా   నీటిని   తీసివేశాడు.  మళ్ళ 
స్వకుల్నీ   లోపల్క్  పిల్చాడు-  "పాత్రలోని 
నీటిలో  ఏమైనా  తడా వుందా?" అడగాడు. 

"ఏమీ లేదు" జ్వాబిచాచరు స్వకులు. 

"పాత్రలో  నీళ్ుళ  త్గగనట్రులి  మీ స్వకులు 
గమనించ  లేకపోయారు.  మీ  అందం  త్గగన 
విషయం  ఎలా   గమనించలేదో   ఇద్  అంత..." 

రాజు గారితో చెపాపడు  దేవదూత్. 

ఆ మాట్రలకు  రాజు కంపించిపోయాడు. 

'నా  అందం   రోజు  రోజుకీ   త్రిగపోతోందననీ 
మాట్ర!  అంటే  కొనినీ  రోజులకు  అద్  బాగా 
త్గగపోత్ుంద్! 

దానినీ  గురించి  నేను  ఇంత్   ఆరాట్ర 
పడుత్ునానీనే,  అయినా  అద్  సిథరంగా 
ఉండదననీమాట్ర! మరెలాగ?!' 

అని  ఆలోచనలోపడాడాడు. 

మలలిగా  అత్నిలో   జాఞనం  ఉదయించింద్. 

అదదం   అత్నినీ  ఆకరిషంచట్రం మానేసింద్. 

నశించిపోయే   భౌతిక  సౌందరాయనిక్   గాక, 

అంత్:సౌందరాయనిక్,  త్న  కరతవాయనిక్   ఎకుకివ 
పారిధానయత్ నివావాలని అత్నిక్ అరథమైంద్. 

కాలకరమణా   అత్ను   పూరితగా 
మారుపచెందాడనీ,  గొపప  మానవత్వాంగల 
రాజుగా  ఎద్గ,  అట్రుపైెన   రాజాయనినీ   కూడా 
వద్లేసి  విరాగ అయాయడనీ చెబుతారు.
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ఓ ం   ప రికా శ్  గ ు ర జర  
ఒకొకికకిసారి  చాలా  సామానయమైన  నేపథయం  నుంచి  వచిచన  వయకుతలు  కేవలం  త్మ  
స్వాయంకృషితో  ఎద్గ  ముందుకు  పోత్ూ  ఉంటే  ఎంతో  స్ూఫూరితవంత్ంగా  అనిపిస్ుతంద్. 

ఇపుపడు చెపపబోయే కురరివాడ కథ అలాంటిదే. ఓం పరికాశ్  గురాజర - ఐదేళ్ళ వయస్ులో  
త్ల్లిదండురిలక్  దూరమయాయడు.  ఆ  త్రువాత్  వయవసాయ  కూలీగా  మారాడు.  ఇద్  
1997-2000  నాటి  కథ.  2006  లో  అదే  ఓం  పరికాశ్  -  అంత్రాజతీయ  బాలల  శాంతి  
బహుమతి  అందుకునానీడు.  ఇంత్లో అంత్ మారుప ఎలా వచిచంద్? 

నిరవాహణ: సౌమయ, పుస్తకం డాట్నట్.

ఒకసారి  త్న  త్ల్లిదండురిల  నుంచి  దూరం  అయాయక,  బాల  కారిమకుడగా  వయవసాయ  పనులు 
చేయడం  మొదలుపెటాటాడు  ఓం  పరికాశ్.  పొలం  దుననీడం,  పశువులు  కాయడం,  విత్ుత  నాట్రడం, 

పురుగుల  మందులు  చలలిడం  -  ఒకటేమిటి  అనినీ  పనులూ  చేస్వాడు.  మరి  ఇంతా  చేస్త,  రెండు 
పూట్రలి భోజ్నమ త్పప,  కనీస్ం కూలీ అనానీ ముటేటాద్ కాదు.  పైెగా ఏ చిననీ త్పుప చేసినా శిక్ష మాత్రం 
పెదదదేనట్ర. అలా మూడేళ్ళ పాట్రు కషాటాలు పడాడాడు. 

త్రువాత్, "బచపన బచావో ఆందోళ్న" వారి కంట్రబడాడాడు.  "బచపన బచావో ఆందోళ్న" అననీద్ 
బాల  కారిమక  వయవస్థను  నిరూమల్ంచడానిక్  కంకణం  కట్రుటాకుననీ  ఒక  స్ంస్థ.  'కెలైాష్  స్తాయరిథ'  అనే 
ఆయన  సాథపించారు  ద్నినీ.  అలావెలుగుబాట్ర  పటిటాన   వారిలో  ఓం  పరికాశ్  గురాజర  ఒకడు.   కూల్ 
పనులోలి  ఉననీ  పిలలిలకు  త్గన  ఆధారం  కల్పంచి, వాళ్ులి బడలో  చేరి చదువుకునేలా చేస్ుతంద్ యీ 
స్ంస్థ.
స్హజ్ంగా  త్ల్విగల  కురరివాడైన  ఓం  పరికాశ్  స్ూకిలోలి  చేరి,  చకకిగా  చదువుకునానీడు,  అంత 
కాకుండా   త్మ  సొంత్  ఊరిలో  పిలలిలని  చాలా  మంద్ని   స్ూకిలులో  చేరిపంచాడు. 'బాల  ఆశరిమ్' 
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వారి  స్హకారంతో  త్న  ఊరిని   "బాలమిత్ర"  గారిమంగా  తీరిచద్దాదడు.  బాలమిత్ర 
గారిమాలుఏరపడేందుకు  కృషి  చేసాడు.  అలాంటి  అనేక  బాలమిత్ర  గారిమాల్నీ  కల్పేందుకు  కృషి 
చేసాడు.  పుటిటాన  పరితి  బిడడాకీ  జ్నన  ధ్ృవీకరణ  పత్రం  (బరత  స్రిటాఫ్కేట్)  ఉండాలని  పరిచారం  చేశాడు. 

'బాలల హకుకిల పరిరక్షణకు, వారి భదరత్కు  ఈ చరయ మొదటి మట్రుటా' అని అత్ని అభిపారియం. 

ఓం పరికాశ్ కృషిక్ గురితంపుగా అత్నిక్ 2006 లో అంత్రాజతీయ పిలలిల శాంతి బహుమతి లభించింద్. 

ఒకపపటి దకణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు, నోబెల్ శాంతి బహుమతి గరిహీత్- కాలిరకి  చేత్ుల మీదుగా అత్ను 
త్న  బహుమతిని  అందుకునానీడు.  అవారుడా  లభించే  నాటిక్  ఓం  పరికాశ్  త్న  త్ల్లిదండురిల్నీ  మళ్ళ 
కలుస్ుకోగల్గాడు.  అయినా  వారి   పేదరికం  వలలి,  తిరిగ  ఆశరిమంలోనే  ఉంట్రూవచాచడు. 

'చదువుకోవడం  పిలలిలక్  పారిథమిక  హకుకి'  అని  అత్ని  విశావాస్ం.  ఈ  విషయమై  పిలలిలక్,  పెదదలక్ 
అవగాహన  కల్గంచడం  కోస్ం  కృషి  చేస్ుతనానీడత్ను.  ఇందుకోస్ం   బాలకారిమకుడగా  త్న 
అనుభవాల  గురించి  అందరికీ  చెబుత్ూ,  దాని  వలలి  కల్గే  పరిణామాల  గురించి  అవగాహన 
కల్గస్ుతనానీడట్ర  అత్ను.  అత్ని  చొరవ  కారణంగా  వాళ్ళ   కుట్రుంబంలోని  పిలలిలందరూ  ఇపుపడు 
స్ూకిలోలి చేరి చదువుకోవడం మొదలుపెటాటారు -కూల్ పనులక్ వెళ్ళడం మానేసారు. 

ఓం పరికాశ్ లో మరొక కోణం కూడా ఉంద్. అత్నిక్ నాట్రకాలోలి నటించడం అనానీ, పాట్రలు పాడడం 
అనానీ,  క్రికెట్  అనానీ  కూడా  ఇషటామ. "క్రికెట్   ఫర   పీస"  అననీ  పేరుతో   'ఇండయా-పాక్సాతన'  క్రికెట్ 
మాయచ్   ఒకటి  జ్రిగత,  మనవాడు  అందులో  కూడా  పాలొ గనానీడు! 'పిలలిల  చదువు-బాల  కారిమక 
వయవస్థ'  గురించి  జ్రిగన  అంత్రాజతీయ  కాంగరిసలో  పాలొ గనడానిక్  ఒకసారి   రాజ్సాథన  నుండ  ఢిలీలి 
దాకా- ముపెఫైూ  ఆరు గంట్రలు సైక్లోలి వెళ్ళడట్ర! కలకటార కావాలనీ, బాలల హకుకిల కోస్ం కృషి చేసి 
బాల  కారిమక  వయవస్థ  లేకుండా  చేయాలనీ  అత్ని  ఆశయమట్ర-  నేను  చద్విన  ఈ  వారత  మూడేళ్ళ 
నాటిద్: అపపటిక్ అత్ను ఇంకా ఇంట్రర చదువుత్ునానీడు. బహుశ: కలకటార అయేయ   లక్షయం ద్శగా 
అత్ను ముందుకు సాగుత్ూ ఉండ ఉంటాడు పరిస్ుతత్ం. 
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బొ మ మ కు  క థ  రా య ం డ!
నిరవాహణ  : శీరిమతి  G.లల్త్, telugu4kids.com

ఈ బొమమను చూశారా, ఏం జ్ంత్ువు, ఇద్?

మమ  చెపేపసాతం..ఇదొక  నకకి!  కొంచెం  జాగరిత్తగా  చూస్త,  ఇద్  అంత్  కులాసాగా  దేనినీ  చూసోతందో 
త్లుస్ుతంద్ మీకునూనీ.. దుబబుల రంగులో కల్సిపోయి ఒక  పక  ఉంద్.. కనబడందా?

మరి  ఈ  నకకిక్,  పకక్  ఏం  స్ంబంధ్ం  ఉందో,  మరి?   ఖ్చిచత్ంగా  ఏదో  కథ  ఉంద్..  మీకు 
త్లుస్మ, మరి రాసి పంపించెయయండ !  బాగుననీ కథల్నీ  కొత్తపల్లిలో   పరిచురిదాదం.
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ప ద ర ం గ ం-19
ఈ పదరంగం చాలా స్ులభం! ద్నినీ  ఓ పోస్ుటా కారుడాలో  పూరించి పంపండ.  మీ పేరుతో బాట్రు  మీ బడ పేరు, 

త్రగతి త్పపక రాయండ. స్రైెన స్మాధానాలు పంపిన పిలలిల  పేరలిను  పదరంగం-20 తో పాట్రు పరిచురించగలం.

నిరవాహణ: కొత్తపల్లి.

1 2 3 4

5
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10 11

12 13 14

15
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పదరంగం 18కు 
స్రెైన జ్వాబు

 రాసిన వాళ్ుళ:
1.పూజ్, 5వ త్రగతి, వికాస్విదాయవనం, పోరంక్, కృషాణజిలాలి.
2. జి. త్రుణ, 5వత్రగతి, గడడాంనాగేపల్లి, నారపల.

3. పి.అనూష, 5వ త్రగతి, శీరి విదాయరణయ  హెైస్ూకిల్, అనంత్పురం.

4. జి.స్త్యలక, 2వత్రగతి, ఇంటిబడ, చెనేనీకొత్తపల్లి.
5. కె.పరికాశ్, 4 వ త్రగతి, మహేందర అకాడమి, జ్హీరాబాద.

ఆ ధా రా ల ు  ని ల ు వు :

1. ముళ్లి చెట్రుటాకు  కాస్ అందమైన పువువా (3)

2. ఉగాద్ పచచడలో చేస్ద్ వేప___ (2)

3. త్లులిలు  పిలల్నీ  నిదరపుచేచందుకు  పాడేపాటా? (4)

4. నమసాకిరం, మరోరకంగా(3)

7.  ద్నినీ  వేస్ుకొని  భోజ్నానిక్  కూరుచనేవాళ్ులి(2)

9. 'వలు' అని రెండు సారలింటే బట్రటాలు(4)

11. లోత్ులోంచి  నీళ్ులి  తోడ  పోస్ యంత్రం(3)

12. నిలవ ఉండే  నీళ్లికు ఇద్ పడుత్ుంద్ (2)

14. పిలలిలు ఎకుకివ ఏడచ పటేటాద్  తిరగబడంద్ (2)అ డ డాం :

1. సపెటాంబరు ఐదో తద్న - జ్రుపుకుంటారు (6)

5. శిరస్ుసు (2)

6. వాడుక భాషలో రకతపోట్రు  (2)

8. వనం కాని వనం  (3)

10. ఎరారి ఎరారిని పండులి - 'ఎ' విట్రమిన ఉండే 
పండులి (4)

13. "పోక  చెకకిని ఇలా పిలుసాతరు“ (5)

15. చిగురు టాకులు 143562 (6)
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ఈ  న ల లో  ఏ ప ని -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథక వయవహారాలు, నిరవాహణ : స్ుబబురాజు
స్ంపాదకత్వాం: నారాయణ
వెబెసైుట్రు, సాంకేతికత్: ఆనంద, లక
ముదరణ: 'ముద్రిక' కృపాకరరావు
ముఖ్చిత్రం  'పరికృతి': వీరాంజ్నేయులు
చితారిలు: అడవి, వినయ, చందరకాంత, స్ురేష్, 

విషుణ, గౌరిశంకర, పరిసాద, గపాల్, గపి.

కథలు, పాట్రలు: చాలామంద్ పిలలిలు

మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల  వె ల :         పరితి ఒక్కింటిక్: 20 రూ.

12 పుస్తకాలకైె చందా: 240 రూ.

“కొత్తపల్లి ట్రరస్ుటా  పేరిట్ర యంవో” /డడని ఈ చిరునామాకు 
పంపండ:  కొత్తపల్లి ట్రరస్ుటా, యంఆరవో ఆఫీస్ు దగగర, 

చెనేనీకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి- 515101, ఆంధ్రపరిదేశ్.

బాయంకు అక్కింట్రు వివరాలు:
“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిలు: team@kottapalli.in

పిలలిలోలి స్ృజ్నాత్మకత్ స్హజ్ం.  కథలు, ఆట్రలు, పాట్రలు, బొమమలు దానిక్ ఊతానినీసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటాంగా చదవట్రం, తల్కగా రాయట్రం వస్త అట్రుపెైన అనినీ శాసాతరలూ స్ులభంగా వంట్రపట్రుటాతాయి-నిజ్ం! 

అందుకని మీ పిలలిలోలి ఉననీ కాలపనిక శక్తక్ పదును పెట్రటాండ.  వాళ్లిను కథలు రాస్ందుకు, పాట్రలు పాడేందుకు, 

బొమమలు వేస్ందుకు పోరిత్సుహించండ.  వాళ్ళ రచనల్నీ మాకు పంపండ.  కావాలనిపిస్త మీరే ఇలాంటి 
పతిరికనొకదానినీ మొదలు పెట్రటాండ- ఎలాగనైా స్రే- పిలలిలు పెదదవాళ్లియేయలోగా వాళ్ుళ చాలా చాలా త్లుగు కథల్నీ 
చద్వేలా, రాస్లా చేయండ.   మీ పిలలిలకు ఈ పతిరికలోని కథలు నచుచతాయనే మా నమమకం- వీటిని 
వీలైనంత్ మంద్తో పంచుకోండ.  మీరు రాసిన పిలలిల కథలు ఏమైనా ఉంటే పనిగట్రుటాకునైనా స్రే, మాకు 
పంపండ.  వీలు చేస్ుకొని పరిచురిసాతం.

ప రిత య క  క ృ త్ జ్ ఞత్ ల ు : రిషివాయలీ స్ూకిలు వారిక్, అభాయస్విదాయలయం వారిక్, తజ్ టాలంట్రు స్ూకిలు వారిక్, నందన గారిమీణ 
పాఠశాల వారిక్,  పరిభుత్వా  పారిథమికోననీత్ పాఠశాల బదదలాపురం వారిక్, శంకర శివరావు గారిక్,  'విదాయరిథ' మాలతీకృషణ గారలిక్, రాధా 
రాజ్శేఖ్ర గారలిక్, కంపూయట్రరలిలో లైనకుసు వయవస్థను  చకకిగా అంద్స్ుతననీ ఉబుంట్రు వారిక్,  జింప, అడాసిటీ త్ద్త్ర ఓపెన సోరుసు 
సాఫుటావేరు నిరామత్లకు, ఇంకా పేరులి రాయని అనేకమంద్క్.



మంచి పుస్తకం  :  

గ్ురరం గ్ుడుడు 
పరమానందయయ  శిష్యుయల్  కథల్ు 

ఓహ! పరమానందయయ  శిష్యుయల్ు! 
నవ్వేల్  పువ్వేల్నె  వెదజల్లి  అల్లిర్  పిల్లిల్ు! 
ఏ  తెల్ుగ్ువాళ్లికి  తెలీదు, వీళ్ులి?! 

ఎటొచ్చ  వీళ్లి  లీల్ల్నె  నేరుగా  చదవటం, అల్  చదవటాన్నె, రాయటాన్నె  సాధన  
చెయయటం , చేస్ూత   చేస్ూత   విరగ్బడ  నవవేటం - ఇదీ, కావల్సింద్! 

దీన్నె  మహత్తరంగా పోషించే   చిన్నె  పుస్తకం-  "గ్ురరంగ్ుడుడు”- దీన్నె  స్ంకల్నం  
చేసిప్టిటెన  ర్డడురాఘవయయ   గారు,  పరచుర్ంచి  అంద్ంచిన  బాల్ల్  అకాడమీ  వారు-  
అందర్కీ  మనస్ూఫూర్తగా జై! 

గ్ ు ర రం గ్ ు డు డు 
పరచురణ: ఆం.పర.బాల్ల్ అకాడమి 

పబ్లిక్  గార్డున్స్ , హదైరాబాదు. 
పేజీల్ు:68  వెల్: రూ.5



క థ లె ం ద ు క  ?  

"ప్రప్ంచం  అంతా  పాడయిపోతోంద"  బాధగా వొచ్చాడు వెంకటేశు.
"ఏమైంద?" అన్న.
"ఇదగో  చూడు, దేశాలూ దేశాలూ  వ్యాపారం  పేరిట ఇట్లా కొటుటుకంటున్నయ, ఇంక యీ  పాడు 
డబ్బుబుల  కోసం   మనదేశంలో   ఎంత  మంద   న్యకలు   ఎన్న  రకాలుగా   గడ్డి  మేసుతున్నరో  చూడు! 

జన్లేమో ఆ  మోసాలేన ఒంట ప్ట్టుంచుకొన్, ఎవరు తమక న్లుగు డబ్బుబులు  ఇస్తు  వ్ళ్లా   ముందు 
క్యా కట్టు  న్లబ్బడుతున్నరు" అన్నడు వెంకటేశు.
"న్జమే. అయితే  ఏం  చేద్దాం? అయిన్  ఆ జన్లోలా  నువ్వూ - నేనూ క్డా  ఒకళ్లాం, తెలుసుగా?" 

అన్నను నేను.
వెంకటేశు  తెలలాబోయి  చూశాడు.

"చూడు   వెంకటేశూ,  ఆతామాభిమానం   వొదలేస్తు   తప్ప   ఎవరనై్   ఇంకోళ్లాకి   ద్సోహం   కాలేరు. 
రానురాను   మనందరిలోనూ   ఆతామాభిమానం   పూరితుగా   చచ్చాపోతుననదన్  న్  అనుమానం.. 

ఏమంట్వ?" అన్నను  నేను.
"న్జమే అనుకో, అయిన్ దీన్లోంచ్  బ్బయటప్డేదెట్లాగ? గొణిగాడు వెంకటేశు.
"బాగా  చదవ్ల. ఆలోచ్ంచ్ల. ధైరయాం తెచుచాకొన్ నచ్చాన ప్న్ చెయయాల. ధైరాయాన్కి  మన  జీవితాలోలా 
తావివ్వూల.  మరీ   ఎకకువ   సరుదాకపోక్డదు.  మంచ్  గురించ్;  నీత-అవినీత  గురించ్; 

న్యమబ్బదధంగా   బ్బరతకటం  గురించ్;  విలువలన  న్లుపుకోవటం  గురించ్  మాట్లాడుతుండాల. 

ఆతమాగౌరవ్న్న   చేజారకండా  ఉంచుకనేదెలాగో   చెబ్బుతుండాల   మళ్లా  మళ్లా.   ఆ   విలువలు 
ఎంతమందలో  న్లస్తు- రానునన  కాలంలో  లోకం  అంత   బాగుంటుంద."

"ఓహ! మళ్లా  కొతతుప్లలా  పుసతుకాలలోకి  వచ్చావ్?" నవ్వూడు వెంకటేశు .
"అవను- మంచ్  ఆలోచనలు    రేకెతతుంచట్న్కి   కథలన   మించ్న   మాధయామాలు  మరేమున్నయి?" 

అన్నను నేనూ  నవ్వూసూతు.
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